
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 





ΡΗ μὰ ἐκωσελεας, τὸ τ 

ἜΕΤΝ ΤΡ 

ἈΝΌΟΝΕΒ ΜΑΒΥΑΒΗ ΤΗΕΟΙΚΟΟΙσΑΙ. 

μμοοσσοῖ 

ΘΑΜΒΒΙΘΘΕ, ΜΑΞΒΞΒΆΑΘΗΟΞΕ 







ΝΟΥΌῸΝ ΤΙΤΑΜΕΝΤῸΝ 

ΛΆΛΝΟΣ, 

ΑὉ ΑΝἸΤΊΘΙΟΝ ΤΕΝΤΕΝ ΘΒΝΌΟ ΕΟΚΝΝΝΕΙΓ 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΝ ΟΚΙΤΙΓΌΝ ΟΝΧῚ 5ΤΌΡΙΟ ΡΕΒΡΕΟΤΟΝ 

ἈΡΡΟΒΕΙΤ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΝ ΒΑΘΘΟΘΙΟΛΝ 

ῬΗΛΕΤΕΧΤΙΤ 

ΛἈΚΝΟΊΤΗ. ΕᾺΠῚ). ΟΟΝΝΤ, ΤΙΒΟΙΠΙΝΟΙΝΕ 
ῬΗΙΠΙ.. ΕΥ̓͂ ΤΉΒΟΙ, 8. ΤΉΒΟῚ,.. ΡΕΒΟΘΒΕ. Ρ. Ὁ... ΘΕ). ΚΕ. ΒΑΧ. ΑΓ... 1ΜΡ0.. Β088. 8. 

ΤΑΝ. ΟἿ. 11. ΙΜΡῸΡΒΑΝΟ, ΠΕ. ΠῸΝ. ΒΈΟ. ΒΟΒ. Αὐτ΄. ΚΠ. Ο2..1Π1. ΒΕ. Βὰν, ΚΑ ΜΙ(Ὴ. 

Α1..1. ΚΕσ. ΒΟ ΟῈ ΜΤῈΠ... ΡΟ. ΕΟ. 5.411). ΒΘ. ΜΑΤΤΕ. ἘΤ 1.4.2. ΚΕ. ΟἸΔΑ Κι΄, ΒΑΤΙΡ. 

91:0. ΡΑΕΜ. 8. 51). ἘΦΓΈΜ, ΜΟΟ ΕΠ. ΒΟῚΕΝΊ. ΤΓΡΜΑῚ,.. ΡΟ 9) ῈΕ. ΒΕῚ,.. (ἨΚ. ΛΟ. 

Π|Η:}. ΤΉΒΟ. ΚΓ1}ΡΒ. ΟἸΙΕΝΧΤ. ΟΜ. Β0(;. 

ΕΌΙΤΙΟ ΒΕΡΤΊΙΜΑ. 

ῬΑΒΒ ΑΥΤΈΕΒΑ. 

ΤΙΡΒΙΔΕ, ΌΜΡΤΙ ΒΟΌΣ ΑΠΟΠΡΙΙ ΙΝΤΕΙ. 

1859. 
Α 
--- 





ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

1. 
4 4 - ᾽ 3 ’ Α ’ 1 , 

17Τὸν μὲ» πρῶτον λόγον ἐποιησαάμὴ» περὶ πάντων», ὦ Θεύρφιλε, 
τ 2 3 “- ὡἑἥς 4 ’ Υ̓ τ ΄ ᾽ὕ 4 

ὧν ἤρξατο ᾿]ησοῦς ποιεῖν» τε καὶ διδάσκειν, 2 ἄχρι ἣν ἡμέρας ἐντει- 
λάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἀγίου οὗς ἐξελέξατο ἀνε- 

[ὦ Β Α -- « ᾽ 

λήμφϑη᾽ ϑοῖς καὶ παρέστησεν ἑκυτὸν ζώντα μετὰ τὸ παϑεῖν αὐ- 
τὸν ἐν πολλοῖς τεχμηρίοις, δὲ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὑπταγόύμενος 

Ὲ 

με Φ 

πραξεις (Ὁ -ξις) αποστολων ὁ. ΒΡ, ἰΐοῃῃ 40. Αἱ ὑΓκοιηϊδβδὶδ λουχα εὑ αγ- 

γελιστου... 4] τῶῦ ΟΥ ΟἿΥ ΚΒΥΠΟΡΒ 8] σραξεις των αποστ. (ἰῖὰ (ἐὉ δὲ 
δἴ6) γ9] αἱ Επ8 (ἄστη. 8, 3. οἴο) Ογτῆγ Τπάγτί (δ, 1044.) Δ] ῥγαϑιηΐκμο 
αν (Ἰμάγι 1, 6117. ἘρὶρΗ 738: ΟἼγοη αὐ πραξεις, εἱ Τιάτὶ 3, 1681. 
ἐστορια τῶν πράξεων, Ἐπ8Η Β- Θ. ἡ τῶν πραξ. γραφὴ) .. ΑἸ ἜΘΗ (δοα "1, 

δα σϑ]οοῖὰ ᾿ἰΥῚ ὨΡροηῦ; ἴῃ Α δΌδοϊβδιιβ {{{π|π8, ἰΐοτη ἴῃ ο ἰδαὰθ ἴῃ ἢπ8 

ἷδῦ; 6Β ἰπίτϊο πηδποὶ βιπί) ἃἱ ἐοὸρ Τάογϑῃΐ 4] σραξεις (4. πραξις) τῶν 
αγιων (41. Δὰὰ καὶ πανειφημων) αποστ. (ἰΐὰ ς ΝΥ δὲ 66), ἃς ρΡϑδββίτη δά- 

ἀϊίυν: σιγγραφεεσαι(ά. -σα) παρα τοι' αγιου (41. ἂ ἃ ἐνδοξοι κα παν- 

εὐφημου) λοικα αποστολοι, καὶ εὐαγγέλεστοι.. ἃ ἔπ ἀοπηϊὰ 8] Αὐς 
58006 ᾳοέτιΒ ἀαροφίοίογμηι (ἃ ἐρ δίνας Ἰολπαπὲβ 171 6 1οϊξ ἐποῖρι αοίνα 

αγροδίοϊογιηι), Ἠ1|} δεν αοσίοτιπι, ᾿ϊοταῖ {δον αοίιτιπι, δτὰ δεν αοίμιηι 

αροϑίοϊογιιπι 
1. ησους α. ΒΡ (::οἔ δά 1.6 1,15. 24,1. 28, 28. δο ΒδΔδρῖ.8)... ς Ῥύϑοτη 
ὃ ας. ΑἙ 81 αἱ νάϊγν οπηη Οοηβί ἃ] 

2. δια πν. αγ οὔπι δηξοοαᾷ οοπΐς νῷ Ἰχ ΟΟΡ 81ᾧΡ οἷο ΟἿσ ΤῊΡΙ Οδς οἷο 
.«. οὕτη Βρ44ᾳ οοηΐρ (οις εξελ. δι. πν. αγ.) ΒγταϊΓ Αγϑ δοίιαγ αν Αὐξς 
Υἱρ | οὖς εξελεξ. .. Ὁ ΒγΥγΡ τῷ Αὐρδ δὰὰ χαὶ ἐκέλεισε χηρυσσειν τὸ 
εὐαγγέλιον (Δὺρ Ρ]6Π6 8ἷο : ἐπ ἀΐα χα ἀρ». εἴοσίξ ΡῈ} 8}. 8. εἰ ργαξοο- 

»1ι[1 πιαπάαπβ εἰ8] ργαεάϊσαγε δυ.), ἰΐθτη οὐηἶββο κ. ἐκελ. β8ἢ 1ᾶδο, ἰΐϑθτη 
(μάφιο ἵπ ἀΐεπι χα ργαθοΐρίθηβ αροδβίοἶ᾽β Ῥ6Ὺ 8}. 8. γγαεάϊίοσαγε εὐ... φιὸ8 
εἰ εἴοσίδ Ἰὰχ 1 ἀνελημφϑὴ ὁ. ΑΒΟΡ (Ὁ 58} ΒΥΤΡ τῦ 156 ροδβί ἡμέρας ΡΟο:) 

Ἑ εἰς. .-ς ανεληφϑή α. τη υἱὐ να τ οἵη 
8. δι (Ὁ "οπι) μι. τεσσ. (ΟἾτε. ημ.) (ἃ ροϑὲ ἀἴ65 φιαάγασίηπία) .. Ατὰῦ 1486 
οτη. Απρ - - ἐπ πειεῖθ ἀγριηι. ἀΐογιπι (15 βεὰ αἱ ὶ ἐπὶ πιιῖέ, 8ῖφη.), υἱ- 

διι8 (Α1101 δὰὰ 69) δἷ8 »όν 40 αΐδ8  τεσσερακ. ὁ. ΑΒ Ἰοῖἱ. . ς τεσσαφ. 
6. Ἑ ΤΟΙ] ἔθ οἵη [ῈἙ οπταγνόομένος.. Ὁ" οπτανομένους 

ΤΙΒΘΟΒΈΕΝΌΟΕΡ Ν. Τ' ΕΔϊϊ. 7. 18 



᾿ Γ ἐν Ὑ πὶ 

ΑΝΌΟνΕ ΒΜ ΥΑΒΌ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ ΕἸΒΒΑΒῪ 

ΞΌΘσΟΘΟΟΘΟΣ 

ΘΑΜΒΒΙΌΘΕ, ΜΑΘΘΑΟΗυθΕΤΤΒ 





λ ΔΟΤ. 1, 16. Ῥοειή ογϑίίο ἀθ δ]ίαιο ψυάδθ Ρτοάϊτουνὶ 

1 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς “Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν 

ἀδελφῶν εἶπεν" ἢν τὸ ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴ: 
κοσι᾿ 10΄ Α΄νδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωϑῆναι τὴν γραφὴν ταύτην ἣν 
προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δανεὶδ περὶ ᾿Ιούδα 
τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν ᾿Ιησοῦν, 11ὅτι κατηριϑμη- 
μένος ἣν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 

Μιτ,δοε 1 οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισϑοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρη- 
φὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύϑη πάντα τὰ σπλάγχνα 
αὐτοῦ" 19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο σπᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν “ερουσαλήμ, 
ὥστε τκηθηναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ,Ακελ- 
-“«---- --- 

ταις γυν.) . . Ὁ 88 καὶ τέκνοις [ μαριαμ 6. ΒΕ ἸοἿ 21. 40. 81. 96. 142. 

ΑἹ Β8ῃ} δοίμυϊγ ΟἩγοδί οχ, ς (1,5) μαρεα ὁ. ΑΟΡ 8] Ρ] ἐορ (Ἰ"ν ἃ] | Β 
οπὶ τοῖ κ΄ συν τ. 6. ΒΟ 8] ρῥ]6ῦ βυυῦϊν 4] ΟἿτ ἃ]... 1.η 49. χαν τοις 
(αν) ς. Αοὐν 41 νξᾷ ΘοΡ 88}} δύω δοίμυϊγ ΟΥρ Αὐς 

1ὅ. και ἐν 6. ΑΒΟ [οἵ 4] αἱ νὰϊτ οἵὴῃ ἔι ἀδιηϊα οὺΡ βυγαν ἃ] ΟἿγ ΤῊΡ] 

Αὐρὶ.. ΡῈ 88}} ΒΥΓΡ πιρ' Αὐρὶ ἐν δὲ... νρϑᾶ οἱ δὴ ἃ] ἐν [ἢ ὁ πετρ.] 
ΑΟῈ ἐμμέσω [ αδελφων (60) ὁ. ΑΒΟ᾿ 818 νρ οὺΡ 88}} βϑί μα γπὶ... ς 

μαϑητων α. ΟἾἾ9Ὲ ἃ] Ρ] βυγυῖγ 4] ΟἿγ ΤῊΡἢ Ογρ Αυρ3 (:: αδελῳφ. δοου- 

γαιὰ8 ἀδβηϊοπάππι νἀδίατ) | τέο. ΑΒΕΒΤ ἃ] ρον ΟἿγν ΤΊ} 5 (Β8}} δϑίμυιν 
[ἀππὶ 6586η1} ΤῊΡ 1 οἿῺ) .. συ" (ἢ γαρ, ἃ" ρ»ταείογδα) ἃ] Ῥαὰς νρ 6 αὐ" 

ΘῸΡ βυγυῖϊ ΟΥρ Αὐρ δὲ [ ονοματων (εἴ, ἔπ Β8ἢ ΘΟΡ ΒΥΥΡ)... Ε αγόρων, 
ἰΐοση λοηιίππη νῷ ΒγΥ 81] (ἃ ποπ οπιπΐμηι σουγὰρίθ) [ ὡς .. ΑΟ 40. 118. 

ΤΈΡΗ5 ὡσεν [ εὐκοσι 6. ΑΒΟ (0 ρΧ) Ε (-σει) [οἱΐ 8]... ς εὐκοσὲν ὁ. πιΐῃ 
τὶ να γ Ρ]ῸΥ 

16. ἐδὲι δ. ΑΒΟΡ ΓΕ ἃ] υἱ νάϊγ οἵχὴῃ νν Ἰοῆρδ ρὶ Οὐ Εὐβάθῃην 4] Ὁ 1αἶμι35 

ὈΝ νῷ ἃ οορ [γε ρὶ Αὐὺρς νὶᾳ Θὰ δὲν | ταυτὴν ο. ΟΥἾΒΕ Ὁ] Ρὶ Θγγαγ 
Ὀἱὰ ΟἿγν Αἱ {τἰδὶ Αὑρ.. ΑΒΟῦ ἢ Ἰοἵΐ 418 νβ οὺρ β88ἢ δ] τὰ Οὐ" Επβάθιη 
81 Ὠ1αΐπε2 Ιάῴδς Θ11ὰ οαχ (α9 1.η 49.:: δῇ σὰν δα αἰίατη 511, φασι Ἰοοιι8Β 
ἦρ86. ποι βίδίΐϊπη βϑαυδίαν, υἷχ ἀϊοὶ ροΐογ!) νῆσοι» 6. ΑΒΟ" Εἰ Ὠ]ὰ 

. ς Ρύϑθιι τὸν ο. Οὗ ῬῈ 8] αἱ νάϊγ οὐχ ΟἿΣ 4] 
11. ἐν (εἰ. ΟὉ 32) 6. ΑΒΟΡῈ ἢ ἰοἵϊ 41}0 ἴϑγο νῷ οοὺρ 88}) Επιϑᾶθτι Τ[γίηϊ Αμρ' 

ες (65) συν 6. πιΐῃ ΡῚ βυγῖγ 4] ΟἿΥ αἱ [ χκαὺν... τἾ (μον 4) ος 
18. μισϑοιυ δ. ΑΒΟΌΕ ἢ ἰοἵ 4] Ἰοῃρε }] Εἰυβάθῃι ΟἿγν ἃ]... ς (Ξ- αν δ2) 

του μισϑ. α. ταῖη τῶῦ ΤὨΡΙ Σ᾽ | τ. ἀδικίας .. ἢ 58} δϑίῃυν ργγΡ ς." 

Επ8 Αυρ δἀὰ αὐτου  πρηνῆς (ΑὉ 816 Β6Π0] πρινῆης; ἃ 6 ρῬηομμδινν Β6α 
σιιϑρεηδιιϑ, ΑῸρ ἀείοοίιιϑ ἴηι ζαοίθπι).. Ῥαρὶδϑ ἃν ΤὨρΡδ πρησϑεις : οἵ 

αὰ Μι 51, δ. Ραρΐίδϑ Ἰσοῖιπι νἱὰθ οϑίοχ δὰ δοί ῥ. 12 βᾳ [ ἐλαχησεν.... ἃ] 
τοῦ 5608 01 ΤῊΡὮ" -κισὲν [Α ΤὨΡΕἷ Θδπά' οἵα παντὰ 

19. και .. Ὁᾶτ 18. Αὰρ ὁ καὶ, Β8ἢ} καὶ τοῦτο | ἐδνα (813 νοιδατα) .. ΒΡ 
νν πὰ Ατρ οτὰ [Ε 168. Αυρ αὐτῶν διαλ.  ἀκελδαμαχ ς. Α (ΔΛ 40. Ἰοι 
αχελδ.)) Βοὸ (Ὁ ἀακελδαιμαχ, [0] λαοεϊδοιπασὶ, Αὐρ αοεἰἀενκασῆ, ἀνὰ ἴα 
Ιυχ Βοᾶ αολεϊάδεπιας, ἰίατα ἀοτϊὰ 96.16ἱ -πγα6}} Ε (-μακ, 6 -πια6) δὶ νυ 

(»δἢ αλυϊάππιαολ) Ἑυβάδτα, , ς ἀακελδαμα ὁ. Ο 8] ρΡὶ νρϑὰ (λαοεϊάαπια) 
δορΡ (αολεϊάαπια) 5.ὺῖ (αοοἰἀαπιαὴ ΒγγΡ (αοοϊάφηια.) 86 ἢ γ0 (ολαλίαάαπια; 

Βοὰ δοίῃρρΡ -ἀδηια οἣ) ΟἿΓ ΑἹ] 



Βυβιοϊοηάο. ΒαΑΣεΔΌΡδςε. ΕἸ χἰίαν Μαι απ. ΑΟΤ.1,26. ὁ 

δαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον αἵματος. 20 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ 
ψαλμῶν Γενηϑήτω ἢὶ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν" Ῥεδα(δ)),5». 
3 3 -ὖ [2 Α 3 Α 3 - , ΨΦ »ἭἝν ὝἍ “- 

ἐν αὐτῇ, καί Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. 21 δεῖ οὖν τῶν» κε τοϑαοο),ν, 

συνελϑόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλϑεν καὶ ἐξῆλθεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς, 22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 
᾿Ιωάνεου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμῳφϑη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς 
ἀναστασεῶώς αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσϑαι ἕνα τούτων. 28 Καὶ ἔστησαν 
δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήϑι͵ ᾿Ιοῦστος, 

καὶ Μαϑϑίαν. 24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν «Σὺ κύριε καρδιογνῶστα 

πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 20 λαβεῖν 
4 , - , ’ ν᾿ Σ) “- »γ) Ὁ , 

τὸν τύπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, σῷ ἢς παρέβη 

Ἰούδας πορευϑῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἔδιον. 26 καὶ ἔδωκαν κλή- 
2 “ δνᾳ ς - 2. " ’ - 

ρους αὑτοῖς, καὶ ἔπδσεν Ο κλῆρος ἐπι ἴἤωϑϑιαν, καὶ συνκατεψη- 

φίσϑη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων». 

20. αὐτοῦ γγ (εἴ. Ἐπ 4] [τἰδί ΗΙ] 4}).... 1οὔἱ 4] τῶν νῷ (μου δπὶ ἀθτϊά 8] 
ἀ" δϑίμτο αττὴ ΟἿγ αὐτῶν [ ἐστω .. Ὁ" | λαβέτω ς. ΑΒοὺ οἵ 4] 
Επδάθα Ομν.. ς λαβοι (αἱ ΤᾺρΡΒυῖ - )η)ς. Ε 4] ρου τα ΧΧ 

21. χρονω. . Ὁ τῶ χρ.] Ν ς. ΑΒΟ Ὁ" (" ὡς, ἀ" φιοπέκπι) Ἰοῖἱ νῷ 41 (ὁ0ρ 
οὐ) Αὐρς.. ς ἐν ὦ 6. οὗ" (ἰἴοπα δ" νά) Ε ἃ] ρ]ογ ΟἿγ 4] [19 β.γΡ 
ΔΘ μα 4] Αὐς δἀὰ ἴῃ ἔ. χρεστος 

22. Β Εν" ἑωανοι! [εὡς .. Α 1οἷ 4] δἰΐᾳ αχον  ανελημφϑὴ ς. ΑΒΡΕ.ὡς 
-ληφϑὴ ς.Ο 6ἱ Χ6}} [συν ἡ. γεν. 6. ΑΒΟΡ οἷ 415 νρ δὰ ΠΥ" Αὐμκος 
γεν. (411 ροβί μαρτ. ροῃ) συν ἡ. 6. Ε 8] Ρ]ὸγ ΤΊ ΡΠ" 

28. ἔστησαν ((Ὠγ: οὐχὲ αὐτὸς αὐτοὺς ἔστησεν ἀλλὰ πάντες)... Ὁ" ὰ Δοι} 0 
ΔῚΡ Αὐρ ἐστησεν. Ῥγδοίθσεδ  Βοαβτ ργαθίῃ τούτων λεχϑέντων ἰ νωσὴφ.. 

Β 812 ΒΥΤΡ 58} νωσὴν [ βαρσαββαν 6. ΑΒΕ 1οἵΐ 4] πιὰ ἀπὸ (-ὁδα) (ὰ (-δδα") 
(ΟΡ 88} β.ΥΡ Ευδοδά (ἢ, 9. 8, 39, ὅ.)).. ς -σαβαν ς. ὁ ἃ] γ}] νῃῇ ΒΥΓ ἃ] 
Εὺϑ8 (]. 1.) ΟἿγ δὶ. . ἢ 10] δοίμυϊσ ναρὰαν (εἴ 4, 80.) [μαϑϑιαν ς. μ᾽ 
ΒΑ ἴγϑρτη (ἐχὶ μαϑεας).. ς (49. οἱ 1ζἢ ΟΧ ΟΥΓΟΓΕ 46 Β) ματϑ. 6. τ6}} αἱ 
νάϊγ. [ἴϑτὰ ν. 26. 

}4. εὐπὰν 6. ΑΒΟΡ ἰοἷϊ,  ς εἰπὸν 6. Ε 161] [ ον εξελ. ἢ. 1. ὁ. ΑΒΟΡΚ ἢ 1ο ἃ] 
Ἰοηρα Ρ] νῷ “ΟΡ ΒυτΡ 8] (βυυ 8179 δύῃ ἐνὰ ον εξ. ἐχ οἷς) Εὺβ δ] τῶὰ.. 

ς (Ξ-Ξ 6 82) ροβέ ἐνὰα (υϑτ" 8.Ρ8 ανα) 6. ταΐῃ ποὴ πλι (8βα}} δοί μα) 
"δ. τοπον (α΄) ο. ΑΒο ἢ (δα τον)νβ' οορ 88}} Ργοςογρ 8 (ν. ΜίΠα 61) ἐαἱ 

(δεῖ τοίνυν τὸν κληρωϑέντα τόπον ἔχειν ὃν ἐκληρώϑη) Αὐὖὐγ .. ς κληρον 
ὁ. Οὔ δἱ αἱ νάϊν οἵηη Βυσαῖ 4] (β6ἃ δοί αν τὴν διακονναν ταυτῆς τ. 

αποστ.) ] ἀφ (68) ς. ΑΒον 1οἵ 416 οορ ἃ] (4 Απρ α) Βκ8 Αὐφ΄.. ς εξ 
ὁ. Ε 8] γ]6σ νᾳ (άς, ἰΐεπι 6) ΟἿΣ 8] (88}ν ἔπ ψμο) 1 τοσ.. τ. ἐδιον .. ὁ δ. 
τοπ., Α το. τ. δικαιον, 101, τοπ. αὐτοι' 

6. αὐτοὺς ς, ΑΒ ΟΡ Ἰοῖϊ 417 γνῷ ΘῸΡ 588} 8] (δϑι μυῖτ νατγ) ΟἸὨγ!.. οἵη 

ΒΥΥ ἃ΄Θ Αὐυροά ος αὐτῶν 6. Ὁ᾽Ὲ 8] Ρ] 5.ΓΡ 41 ΟἸγὶ Αὐυροάά | χ»" οὶ 
ὁ ] μαϑϑ. εἱ ματϑ. νἱᾶὰς δὰ ν. 238. | συνκ. 6. ΑΒ(ν ἀ(Γ)0Ὲ 1οἱ} 4] ὡς 

(μ 49). σιγκ. ας. τηΐῃ ῥοῦ; Ὁ" συνεψηφισϑὴ (" συψὴηφ.) ] ἐνδεκα .. 
Ρ εβ οἱ ΧΙ, Ευδβάθτα δωδεκα 



6. ΑΟΤ.2,1. ΠΙ16 ροπίθοοβίθβ δα παϊζαγ θρὶ τ (8. 

΄Π. 

ἐρεύνας δ ὦ; 1 Καὶ ἐν τῷ συνπληροῦσϑαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν 

πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἤχος 
ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ 
ἧσαν καϑεζόμενοι, ὃ καὶ ὥφϑησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλώσσαι 

10, 46. 19,6, ὡσεὶ πυρός, ἐκάϑισέν τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσϑη- 
1 (ὁ 12 κ8 

[Νο 16, 11} σὰν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσ- 
σαις καϑὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφϑέγγεσθϑαι αὐτοῖς. ὃ Ἦσαν δὲ 
9 ἐ Ἁ “- 3 “ 4 2 - 2 Α Ἁ 

ἐν ]ερουσαλὴημ κατοικοῦντες Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς 

ἔϑνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν᾽ Θγενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης 
- 4 - Α ; σ Υ͂ Φ σ » γ24ςῳ7 

συνῆλθεν τὸ πλῆϑος καὶ συνεχυϑὴ, ὁτι ἤκουον εἰς ἕχαστος τῇ ἰδίᾳ 

ΠΗ. 1. καὶ ἐν τῶ. . Ὁ παν ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκευναῖς τοῦ Ι συνπλ. 

ὁ. ΑΒ(ν ἀ[7)00Ὲ δἱ .. ς (μὴ 49.) συμπλ. ς. τα Ρ]6Υ [σῶν ..Ὁ ΒΥΤ 81Ὁ 
δοίμαῖν Ἴνγτῶν αὐτῶν  παντες 6. ΑΒΟ οἵ 4115 ἔβγο Αἰἢ, ἰΐθια ἢ παν- 
των (εἴ. ΒΥΓ ΔΥΘ Δ61}).. ς (49.) απαντ. ο. πυΐῃ Ρ] ΤΏΡ"... 168, ΟἿγ οπι. 
Ῥσγδβίθγθα ἢ 8] [67γ630 5] (εχο οἀ 2) ΤῊρ 5 δὰὰ ον αποστολοι. [ ομοι! ο. 
ΑΒΟῚ Ιοϊ 18. νῷ 6 (γρ ραγίίεν, 6 ΑῸρ βίην. δε ομοϑυμαδ. Ἰωδαιίεὶ 
ΒΟ] Θηΐ ππαπηιδδον το ἀ6 16) 511 οἱ Β]ταὰΣ (46 Χ6}} γν ποη 8818 [ἰαιοί, 
Β6ἃ ὀχρτίτη δύηι) ΑΝ .. ᾿᾽ ΘῸΡ Β8ἢ}} (ὑπέεν 86 ῬΥῸ ἐσῖι τ. α.) Βγγῦ οἵη... 
ς (49.) ομοϑυμαδὸον α. ΟἾῈ δἱ ρον ΟἿν ΤΏΡ" (:: ομοϑυμ. ἀθοῖθ8 ἴῃ 
Αοἱὐ ἰορίίατ δὸ ἔεγο πυβαυδλῖῃ ποσί: οἱ. 20, 18. 8116 η8 τηϑηϊ ἰπ] δ ἔπη 

θ8ί. νιάοπίασς αἀπαντὲς εἴ ομοϑυμ. [ἀριϊὰΒ δᾶ 8α ἐσὺ τ. α.] 8ΔΌ δοάβιι 
Ρτοΐθοϊα 6886.) [ ἐπι τ. α.. . θ9. οἵχὴ 

ὥ. και. . Ὁ δα εἰδοι [ἐκ τοῦ (ο[. ΕαΒιλᾶΡΟ6}} Τηάτέ 8] τὰ: Οἵ εξ)... Ε 
απο (βοἃ 6 ἀε)ὴ [ πνοῆς βιαιας (οῖ. ΟΥ ἘπΒΙΘΔΓΟΘῚ] ΤΉ τ Ε2 4] τη) . 0 
Αἷδ βι. πν. [ ολον (087 παντα, ἰΐοπι οπεπόηι α 1Δ853).. 416 Ογγ τ | 
καϑεζομ. ο. ΟὉ .. ς καϑημενον 6. ΑΒΕ 8] αὐ νά ϊτ οἴπη Οὐτδγ ΤμάτίΣ 4] 

8. ἐκαϑισεν (-σαν Ὁ νὴ οἱ Ἐένν τὰ ΑΒ 143 Ογγἢ) τὲ 6. ΟΡ  ΕΕΤ 

8] Ρ] Επιδ Β. 6. Τπάτί ΤῊρΡΕ 3, .. Β (ΟΕτ᾿ καὶ ἐκ. τε) 1οἵϊ 412 ΑἸὮ3 Ὁ141 
Οδν Ογν ΟὐγῆγΣ χαὶ ἐκαϑ. (πη)... οὗ ὁ 914: Αὐρ ἐκαϑισὲν (-σαν 
Ὁϊ4) δὲ 

4. ἀπαντες ο. ΒΟ 8] ΡΙῈΡ ΟΥΡΒῚΣ Οὐ ΤῊΡΕ.. ΑΒ Ὲ ἰοἵΐ 4] ρϑὰς 
παντες (128) [Ε νᾷ δοίμυῖΐϊγ τὸ σπν. το αγιον Ϊ αποφϑ. αὐτ. ο. ΑΒΟΡ 

οὐ 4] νρ 88} 4] Αἰῇ Ουγέ Ὁϊὰ αἱ .. ς αιν. αποφϑ. ς. ΟἾἜ 8] Ρ]ῈΥ 
ΒΥΤΡ Δ] Ογγσδγ 4] 

ὅ. ησ. δὲ ἐν (Α εἰς) νερ. (Ὁ ἐν νξρ. σαν») κατ. (Ὁ ΘῸΡ 8γΥ Αυρἷ κατ. ἐν 
:ερ.) ἑουδ. (Ε εουδ. κατ.) ανδρ. (ο" ανδρ. εουδ.) ευλ. (Ὁ εὐλ. ανδρ., Αυρ 

οἵΉ εὐλ. 8041 8) ο. Β οἷο νῷ οἷο ΗΙ] Ηἰδσ, ᾿ἴΐϑιη ΑΟΡῈ οἷς 

6. οτι .. 08Γ χαὺ (ἀ" φιῶ | ἤκουον 6. ΑὉΕῚ (να γ) Α] Ρ] οορ ΟἿγ αἱ... 
Β 8]3 ἡχουσεν, ὁ 1οἵἿ ἤκουεν, γᾷ Αὐρὲ Βεά απαέξοδαξ ἰΐθτη ΒΔ Βγγυΐ ἃ], 
40. 4] ἡκουσαν | Ἑ δ] ἴοι εἰς [ τη ἐδ. δὲ. (νῷ 6 Αὐρΐ ἴΐησιια δια, δια ἴΐηρ., 
Βεὰ -απιὶ διιατι) λαλ. αὖτ... Ὁ λαλουντας ταις γλώσσαις (ἃ ἔΐπσιια διια) 
αυτ. (Αὐρ' δμο ϑεγηι0η 6 Εἰ ϑιεῖ8 ἰϊηισιιΐδ ἴοῳφ. 408), ἰΐοτα - - ἰἰπσιιΐβ ἵρ8ο- 

για ΒΥΥῸΙΓ 



1ἱϊπραδτγοπι ἀοποπι οἔ ΟΠ ΠΣ ΌΠ δέν ρογ. ΑΟΤ.2.14. 1 
---- --.ὕ...ὄΡρςΦ........ .. - 

διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἶ ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγο:- 
τες Οὐχὶ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; ϑκαὶ 
πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἢ ἐγεννὴ- 
ϑημεν, 9 Πάρϑοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμεῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες 
τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκία», Πόντον καὶ 
τὴν “ΑΙσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη 

τῆς ““βύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ᾿Ι Ρωμαῖοι, ᾽[ου- 
δαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ "ἥραβες, ἀκούομεν λαλούν- 
τῶν αὑτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ; 12 ἐξί. 
σταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες Τί 

ἂν ϑέλοι τοῦτο εἶναι; 18 ἕτεροι δὲ διαχλενάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεῦ- 
κους μεμδστωμένοι εἰσίν. 

14 Σεαϑεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὖ- 

Ἵ. ἐξιστ. δὲ ο. ΒΌ ἢ 8] ῥ]υδδδ Δοί ΠΡ ΑΥΥ 41" οἱδ' ΟἾγοδὶ Αὐρδ..ς (Ξ 
6932) Δἀά παντες (:: εὖ ν. 13.) ο. ΑΓΕΙ 8] τὰ Ὑρ' Γ0Ρ Β8ἢ δυγγτηατὶ 

4], αἰδαπαντες Ϊ λεγοντὲς 6. ΑΒΓ Ἰοῖ 30. νῃ “0Ρ 88} δεί αἱγ Τηάγι ΟΠ γοδὶ 
(ἴπ οοταπὶ δὰ ἢ.]. σρ. ἑαυτοιυς).. ς Δὰά (νχϑὰ Αὑρ3 ΡΥϑθι) σρος αλλη- 
λους 6. ΡΕΙ 8] ρΙεῖ νυροά βυγθϊ 4] Αὐρϑ| οὐχε ς. Β, ἰἴΐοπι (118 1.) 9Ὲ 

Ἰοῦ οὐχ... ς οὐκ 6. ΑΟ Δ] ρον ΟἿῪ 4] [ ἀπαντες 6. ΑΒ ἼἪὍΌΙ 8]... ς παν- 

τὲς ο. Β᾽Ε 8] Ρ]6ῈΥ | εὐσὺν .. Οὗ 413 ΒγγΡ ροβὶ λαλ., Ἰοδ Δηίο οὐτ., ναὶ ΘῸΡ 
Ροβί γαλ. (58 ἀππον σα. διεπί ᾿ΐ οπιπ. ἴοᾳ.) 

8. Ε ἐκαστ. ακοι". [ τη ἐδ. διαλ. .. ὑδτ" νχϑά (ποη διῃ ἔα) Α] Αὐρ (5643 
τ. ιἰδιαν δ) Ηΐϊον την διαλεκτον [Ε ἡμ. διαλ. [ ΑΛ Δ (557) ἘδἸοῖ 1, 18. 
ΤΉΡὮΙ3 ἐγενηϑημεν 

9. ἐλαμειται (ο" ἐμαλειτ. δ  ἐλαμητ.» Β αελαμ.} 6. ΑΒΟΡ οὡς (μη 49.) 

ἐλαμιταν (ἃ νρϑὰ αοἴαηι.) ο. ΕΙ 4] αἱ νἀ τ οὕ [χαν οἍ... ὑδῦ" οπὶ χαϑ 
| τοὐδαιαν.. Ηΐον ϑυνίανι, Τετὶ Αὐρὶ “4νηοιεπέαπε. . οαὰ ΤὨρΒἾ | Ὁ 
ἃ νᾳ (θοη απλ" (Ὁ) 8] Αὐξ οπὶ τε [ἃ καμπαδ. 

10. Ὁ σρ (μου Αὐυρ) 4] οπῖ τε [σ παγφι"λ.  ὈΕΓΤ αἰ. τε [ τ" λιβουῆς 
οἱ Ἰοῖϊ χυρινὴν 

11. Ὁ" ἀραβὸοι, ἃ αταδὲ Ϊ μεγαλεια (δὶς ΑΒΡ οἴ6) .. ΟΚ Δ] μεγαλια 
12. παντες .. 8. 96." οπι  διηπορουντο ὁ. ΑΒ... ς (1) διηπορουν ς. 

ΟΡΕΙ 8] αἱ νάϊΐγ οἵη ΟἿ αἱ [ αλλ. πρ. αλλ... 108. ΟὨγ' Αὐρ' οἱ; 
81 ἴετοῖθ ΟἸν1 ΤᾺΡΗἷ προς αλληλους, ἀλλήλοις, αλληλους (νᾳ αα ἐπυΐ- 
δέπι|) .. Ὁ ΒΥΤΡ πιθ' Αὐρὶ δἀὰ ἐπε τω γέγονοτι (Ρ ρεσᾷ καὶ λεγοντες) ] 
αν ϑέλοι Ἐς. Ε αἱ Ρὶ (νᾳ 6 Αὐυρῆ φείΐάπαπι τιι-} ΤῊΡΙ ".. μὴ ϑέελεν 6. 
α(ὰ «1' ροβί του το)βουίι ναι) 416 (εἰ 41} ϑελη) ΟἿγ εδἱ (ἃ φιιέά υκῖϊ; 
Ἰΐοια αὐ νὰ τ 6ῸΡ 84} Α]) 

18. διαχλευαῖ. (6Ὁ 532) ὁ. Αβορ(βεά ὑ" ἀ διεχλευαζον λεγοντες) δ" 40. 
Ὁ] Ρ] υ815 ΕΥΤΡ τὴ8 ΟὐὙτγ 8885 Ομ γδιίᾳ ΤΏρΗδ᾽.. ς χλειαζοντ. ο. ΕἸ" εἰς 
ΤΊῊΡἢ" οι3: Οες  γλευχοὺς .. ἢ δἀὰ ουτοι, ἰΐοπι νϑυὶθ μοβίττ Ὑβ ἐῸΡ 
ΒΔἢ δοῖμυιγ 

14. υετ τοτὲ σταϑ. ὃὲε Ἰ πετρος 6.08 8] ρΡ]6Υ ΤῊΡἾ ΟΘ6... ΑΒῚ [οἵ 40, 
δὶ ρβϑὰς ΟἿν ΤΡ ὁ πέτρ. (8) | ἐνδεκα.. Ὁ" ἀ" δεκα οὔ» 13.19εἰ 



ὁ 9}Ὼ0Με] ἢ, 
285.-- 832. 

(8, 1. 588) 

Βο 10, 13, 

 ΑΟΤ.2,156. ΡῬΡρίγϊὶ ογτϑίϊο. Τ᾽ ϑ Πποηΐα 08 6115 οὐ ΤΠ αν α}8 

.ω- Α »-ο-Ο ἡ -Ὁ Ἁ - 

τοῦ καὶ ἀπεφϑέγξατο αὐτοῖς ᾿Ανδρες ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες 
[2 “- ἐ πῆς Α 

'ἽἹερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασϑε 
ν 7 ’ 1 ῆ 2 4 « ε - ᾿ λ ’ : ζ ΠῚ ’ 

τὰ ῥήματά μου. 1Ὁ οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὐτοι μεϑύου- 
Υ ᾿ σ ’ - ς», 3 ᾿ »“ 53 ᾿ 3 

σιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 10 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρη- 
Α - Ξχνι -« 

μένον διὰ τοῦ προφήτου 11 Ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει 
[ἐ ὔ “- - ’ Α -- Α 

ὃ ϑεύς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προ- 
λέ - Α ς - Ἁ 

φητεύσουσιν οἱ υἱοῖ ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι 
-τ» ε Ἂ 4 ὔ ς - 

ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνια- 
Ἁ - ἢ ᾿ 

σϑήσονται᾽ 18 καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
- « »-» - 

μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ 
Α »- - 

προφητεύσουσιν. 1θ καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ση- 
-- 3 4 - -- Ἁ -μ Α [4 -« 

μεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 20 Ὁ 
Ω͂ ᾿ς ς “ 

ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἢ 
κω. «ε Α ἐπα Ἁ ῃ -“- 

ἐλϑεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 καὶ ἔσται πᾶς 

ΒΥ ΑἿρ δἀὰ αποστολοις Ϊ Ἠ" ἃ ἐπηρ. πρωτος (Ε πρότερον ροϑὲ αὐτου) 
Ι απεφϑ'.. (15 ἐπεφϑ.,. ο Αὐρ δἂὰ λεγων) .. Ὁ (οἴῃ αὐτοις) εὐπέν, ᾿ΐθιη 
ἀϊοῖξ ἃ (οι. αυγαῦγ), ΘῸΡ 588} γεϑροπαϊξ ] ἄπαντ. 6. ἘΠ 4] ρ]6ν ΟἿγ 
ΤὨΡΒ1.2 Οδο.. ΑΒΟΡ (δπία οὗ) οἵ 12.196 παντες(].π) [Ὁ οἵὰ καν ροϑβῖὲ 
ἐστω Ϊ Ὁ" ενωτισατε 

15. ὁ μεϑυωσιν [ ἐστιν γαρ οἷς (οι. ΟΥγδγ ΟἿγῪ 41]).. ϑϑτὴ 1. (Ὁ) νρ 6 
(εἰ Αὐρ ααπὰ ουὐσῆς (σιπι 84) ὠρας τῆς ἡμ. 7 ([τἰῖ ἐογέ. ἀϊοῦ) 

16. προφήτοι! α. ἡ 1τἴἰπΐ Βοθαρί ΗΣΙ Αὐρ.. ς (μη) δἂά νωηλ 6. ΑΒΟΕῚΙ δ] 
οἴ ναΐτγ οτὴη νρὶ γ6}1 (β6 ἃ 58}} ΒΡ δίῃ αδαὰ δπίθ σροφ.) Ογτὴτ 
ΟἿγ δ] αδιυὰ 

17. ἐσταν 6. Ὁ 60» 88}1 βυγ [γἷΐ Βοραρὶ ΗΙ] Αὐρ΄.. ς ([μη) καὶ ἐστ. ο. 
᾿ἰϑβάδτη ἰθϑί ααϊ ταοᾶο νωηλ ΒΡ ΓΘ | εν τ. ε. ἥμ.... Β 58} ΔΘΙἢΡΡ Ογγὰγ 
(Οοῃδβί οχ 1088 ΧΧ αϑδδγαηΐ Ἰοοιτη) μέτα ταῦτα :: αὐ ΧΧ, ὁ 411] δσιη 

ΤΉΡΗΣ μετ. ταῦτ. ἐν τ. ε. ἡμ. [ οἱ ἐκχαίω [ὁ ϑέος ὁ. ΑΒΟΙ 8] Ρ]ΟΥ (0Ρ 
ΒΔῊ ΒΥῚ 8] Ογτὴν ΤΉΡΙ5᾽.. ΡῈ 411 νρβ βυὺρ ΤἈῊΡὮ" (να) [τὶ Ἡ]] ἃ] 
κυριος, 41 τὰ6 ΟἿν κυρ. ο ϑ. | νε΄ πασας σαρκας [ τὼν ΡΥ (οτη 106."") 

δὲ 866 (οτῃ ο).. Ὁ Βοραρὲ ΗΙ] Ηΐδν οἷ8β αὐτῶν; ἄστη (Βε4 ἰδοεοῖ Η11}) οτὐὴ 
υμ. ἴογί, ἰΐοτα (εἴ. ΟἾῈ ; 8θ0ὰ ἑδεθηΐ ΗΙ] Ηΐθυ) αυαγί αὐ... ΟὟ οπὶ 

[ ἐνυπνίοις (ΟὉ 82) 6. ΑΒΟΡ ἢ" (ἜΤ ὁπ) ἢ 8] ἔδγοϑθ ΕΡῚ ΡΒ 196) ΤῊ })}1" 
(νἀ ἐγ) ΤῊΡὮ Σ᾽... ς ἐνυπνια 6. Εὶ 8] μὴ ϑδνογίδηθδί ΟἿΥ δ] 

18. γε (Β8} 41] οἴ)... Ὁ" ἀ ἐγὼ [Ὁ Βϑθαρί Ηΐθγ οἵὰ ἐν τ. μι. ἐκ.» ᾿ΐθ πη 
(:: αὐ 0ΧΧὺ καν προφητ. 

19..Α 815 58}} ΒΥῚ 8τθ οἵ ανὼ (Ἰἴϑιη κατὼ ΒΥΥ 8.9) :: υαταῦτ ΟΧΧ οἱ | 
αὐμα '8αᾳ καπσΡοι; (οἱ. Ὀά δὲ οχ },  ᾿ οἷ 

40. »ετ" μεταστρεφεται ] ἤ ὁ. Β 8] ἴδγα οἵη ΟἿν ἃ]... ΑΟ0Ὲ Ἰοἵ 18. οἵη 
(πα 69 :: αἱ υΧΧ)ὺ | ἡμέραν α. ΒΆ... ς τήν ἡμ. ᾿ς. ΑΟῈ 8] αἱ νάϊγ οἴῃ 
ΟἿ αἱ (:: ἰἴΐϊα δὲ. υΧΧὺ [Ὁ ομὰ καν ἐσίιφ. 

91. ος εἐαν ἃ. ΒΕ 8] οδὲ.. ς (μὴ) ος αν 6. ΑΟΡ 8] Ρῥ]6ῦ ΟἿΓ 4] (:: οἵ. ΣΧ Χ) 

Ι υ" του κυρ. 



ἀκα δβρίεἰΐα δαπείο οἱ Ομ τὶ βίο Μϑεοίδ. ΑΟΤ.2,28. 9 

ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄγομα κυρίου σωθήσεται. 22 νδρες Ισ- 
ραηλεῖται, ἀχούσατε τοὺς λόγους τούτους ᾿Ιησοῦν τὸν Λ' αζωρκῖον,κο το, 3, 

ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσιν καὶ τέρα- 
σιΨ καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν δὲ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, κα- 
ϑὼς αὐτοὶ οἴδατε, 28 τοῦτον τῇ ὠρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ 
θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνύμων προσπήξαντες ἀνείλατε, 24 δν ὁ 
ϑεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καϑότι οὐκ ἡν 

δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπὶ αὐτοῦ. 20 Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐ-΄ δ δ (8). 
τόν Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐχ δεξιῶν 
μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 20 διὰ τοῦτο ηυφράνϑη μον ἡ καρδίᾳ 
καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ὅτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασχη- 
νώσει ἐφ᾽ ἐλπίδι, 21 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς δὴ» τ5, ὡ». 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὕσιόν σου ἰδεῖν δικῳφϑορά». 28 ἐγνώρισάς μοι ὀδοὺς 

22. ἐισραηλειται (Ε ἐιστρα-} ο. ΑΒΊΟΡΕ...ς (μη 49.) -ἀνται 6. ταΐη αἵ νάϊγν 
οἵπῃ [ αποδεδειγμ. (-δὲγμ. ΑΟΡ Ἔ, Ὁ" δεδοκεμασμενον) απὸ (Ερὶρῃδ 
ἐκ) τ. ϑε. ο. Βου" Ιοἱ 4] δἱΐᾳ νῷ δύπὶ δῖὺ Αἰ Ερὶρῃβ (51 οἱ 1025; 
ΑἸἸὉ1461 ὁγῃ α. τ. ὃ.) Ἶγβδθρθ γἰπὶ κὰ]ρ.. ς απ. τ. ϑε. αποδεδ. «ς. 
ΑὉἜ 810} νν δἱῖᾳ Τρἢ Οδα | Ὁ" δἱ ἀ 8]δ᾽ εἰς ἡμας (ἰἕδια Αἱ ροϑῖοδ 
ἡμῶν) ] οἐἰς.. Ὀ" οσα []Ε νῃϑᾶ (ποῃ δὴ ἔι ἀδιηϊὰ) 4] τὰ (μοη δυτρΡ ) 
ΑἸ ΤΉΡΕΣ (θη 6) ο (ὁπ 0) ϑ. δὲ αὐ'τ. [ΑΟῈ ἐμμέσω | καῦοςς ς. ΑΒΟἾΡΕ 
1οἵΐ 4] τῶ νυ ραν Αἰὰ [τἰπΐ 4]. ς (α00) αἀὰ καὶ ς. ΟΥ̓ ἢ 4] Ρ] δυγΡ 
ΟἿΣ ἃ] [| αὐτοῦ... 117. νῷ 8] τοῦ τμεὺς, Εμ. πάντες 

48. ἐκδοτον Ἂς. ΑΒο" ἰοΐϊ 415 νν ρὶ Αἰἢ [γἰπὶ γἱοζυγίη Βαὶρς.. ς (ανυ00) 
δΔαὰ λαβοντες 6. ΡῈ 8] Ρ] δγυρ ΟἿν Οοβιὰ ΑἹ ] χειρος (αὉ΄) ς. ΑΒΟ Ὁ 
Ἰοΐ 416 βὺνρ δία 4] ΑἸΏἢ Ογν.. ς τρῶν ὁ. οὐ δἱ ρὶ νῷ οο» βδῇ 

8] ΟἿ 4] {τἷδὶ 4] | ἀνεέλατε (α΄) ς. ΑΒΟΡῈ οἵ αἱ τοῦ Αἰῇ ΤῊρΒ".. 
ς -ἀλετε ας. τηΐῃ ἢ] (ἿΓ δὶ 

494. λισας. .Ε Βαάκῖ αἀὰ δὲ αὐτου ] αν. 6. ΑΒΟΕΒΤ γ6}} οἵβθὴ Βϑαβτ βαὶι 

ΒΥΥΡ δου ΑΥνΡ 4] ΑΙ Ερὶρῃ} Τράγνι3 ΤὙδάοίδηο Οὐδ... "ἢ νῷ 6 ἐὺ ρ 
ΒΥ 8.6 Ῥοϊγο Ερὶρὶ 1099 Ῥρρυάδίῃ (ἀθ μ888. ἀπ) [τἰδῖ ἘῸΠῚ Οδδ8 
αδου : δ’ [εὖ νν. 27 οἱ 81. ᾿ΐθπὶ "ΡΒ 18, ὅ. 6. 116, 8.] 

25. δαυειδ, ἰΐοτῃ δαιεὸ (52 49.) δαβιὸ (ς 65), εἴ. νν 8Β4,ᾳ : νίάς δὰ Μι 
1,1. γαρ .. Ἑ 81 ῥϑὰς ρΥϑθπὶ μὲν Ϊ ἕες αὐτὸν... Α ἔ. αὐτὴν ᾿ προορω- 
μὴν ς. ΑΒ ΟΡΕ εἷς... ς προωρωμὴν 6. ΒΑ] σογίθ Ρ]6γ Ὁ ΒυΥ (0πὶ 

ἐνωπσ'. μ.) ᾶτϑ τ΄ κυρ. μου (ποη ΟἿΓ 4] [τἰδὲ ΕᾺ]Ω) [ μου ἐστίν : δὶς Ἰοἱϊ 

δἷς ὕοὴ (αὐ μη 49.) μού ἐστιν οἱ μοὺ τις. Οἵ δὰ ως 8, 46. 
20. ἡὐφρ. 6. ΑΒΟΘῈ Ἰοἵΐ 8] ΟἸδπι... ς εὐφῷ. ὁ. πίη }] Ι μου ἡ καρό. ε. Β 

ΟἸοια... ς (μη) η κα. μοι" 6. ΑΟΡῈ 8] αἱ να τ οἴπῃ οἷς [ ἐφ 6. 00 (:: οἵ 
δὰ Τζς 1, 25. 6, 85.) .. ς (49. ἐπ ς. ΑΒ (ὗ οοτγία 810] ραββίτῃ ἐφ ὁ. 8]- 

τα] Ὁ.} Ε 81] οογίθ ΪῸΣ 
ΦἽ. ἐγκ. α. ΑΒῦοὸ οἵθ.. . ὈῈ ἔνκ. [αδὴην (6) 6. ΑΒΟΡ 4130 ἔδγε ΟἹ ΕΡΙρἢ 

3.30. ΤΉΡΗ1 3 ς αδου 6. Ε 8] Ρὶ ΟΥ Οἢγν Τρ 3 οοτῶπι (:; 1ΐοπὶ ὨΧΧ 

Α, Β -δην) 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

1. 
Α « 

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεύφιλε, 
τ» ᾿ “ - " , Υ̓͂ ζς ς-ὠ-,;, 3 ὧν ἤρξατο ᾿]ησοῦς ποιεῖν τὲ καὶ διδάσκειν, 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντει- 

᾽’ -.Ψ - [ὦ 

λάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὗς ἐξελέξατο ἀνε- 
’ : τ ᾿ - ΡΞ λήμφϑη᾽ ϑδοῖς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παϑεῖν αὐ- 

τὸν ἐν πολλοῖς τεχμηρίοις, δ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος 

Ἔ πραξεις (Ὁ -ξις) ἁποστολων ὁ. ΒΡ, ἰΐοτα 40. ἃ] ργϑουηββὶβ λουχα εὐαγ- 
γελιστου . . 81 ταῦ ΟΥ ΟἿγ Κ'ΥΠΟΡΒ 8] πράξεις των αποστ. (ἰῖὰ αὉ 82 

δίο) ν9] αἱ Επ8 (ἄδιῃ. 8, 2. οἷο) ΟΥγὴγ Τμάγὶ (ὅ, 1044.) 81] ρυϑϑιηΐββο 
αν (Ὑμάχι 1, 611. Ἐρ᾿ρμ738. ΟἾγοι αν πράξεις, εὐ Τρᾶνι 2, 1687. 
ὑστορια τῶν πραξεων, Ἐπ5 Β- 9. τῶν πραξ. γραφὴ) .. ΑἾἜΘΗ (δε δ13 

δὰ οα]θοῖὴ ᾿ἰ τὶ μαρθηῦ; ἴῃ Α ΔΌΒοϊβδιβ {{{π]|πὰ8, 1ἴθ ἱπ Ο ἴβαὰθ ἰῃ ἤη6 

πἰαῖ; ΔΒ ᾿π1010 πηδποὶ βαπ) 8] οορ Τβάογδηΐ 4] πσραξεις (4. πραξις) τῶν 

αγιων (41.Δἀὰ καὶ πανειφημὼν) αποσε. (ἰΐδὰ ς ἊΝ ἰδὲ οἷο), 36 ραβϑίπη δα- 

ἀϊΐαγ : συγγραφευσαιν(ά. -σα) παρα του αγιου (41. Δα ἐνδοξου καὶ παν- 

εὐφημουὴ λουκα αποστολου καὶ ευαγγελιστοι.. ἃ ἔπ ἀειῃϊᾶ 4] Αὺξ 
880Ρ6 αοξιι8 αροδίοἰογμηὶι (ἃ θρίδέιζας ἰοπαπῖδ 111 εαρζοϊξ ἐποῖριξ ἀοἴιι8 
αγροϑίοϊογιηι), Ἠ11 ἴδον αοίοτιπι, ἰζατα {ἴδε 7 αοσίμκιηι, δύ ζϊδ6᾽' ἀασέμιηι 

αροϑέοϊζογιιη - 

Ι. 1. ησους 6. ΒΡ (::οἔ δά ὥς 1,185. 34, 158. 28, 28. 86 Βα6ρῖ.8).. ς ΡΥΆΘΙᾺ 
ὃ 6. ΑΕ 8] υἱ νᾶϊτ ὁπ Οοηβί δ] 

2. δια πν. αγ οὐτὰ δηΐοοαα οοπΐρ νΒ Ιῃχ οορ 8410ὦὃἑ οἷς ΟἿγ ΤΡ Οδ6 οἷο 

.. Οὕτη 8644 οοπΐρ᾽ (ους εξελ. δὲ. πν. αγ.) Βγγαϊγ αΥϑ δοίμας ΟὙγ Αὐρ 

γίρ | ους εξελεξι .. Ὁ ΒΥγΡ τῷ Αὐρὸ αἀὰ καὶ ἐκέλευσε κηρυσσειν τὸ 

εὐαγγέλιον (ΑῸρ Ρ]6Π6 810 : ἴῃ αἷὰ χα ἀρ». εἰοσίξ μόν 8. 8. εἰ »γαξεοε- 
»1 [1 πιαπάαπϑ 618] ργαεαϊξαγα 6υ.), Ἰίατη οτηἶββο κ. ἐκελ. 588 1ἄδο, ἰὔϑιω 
(μβφιο ἵπ αἀἴσηι χα ρταξοΐρίοηβ αροϑίοϊϊβ Ρ6᾽ 8}. 8. ργαεάϊοαγα εὑ., φιιο8 

ἐἐ εἰοσὶ)λυχ 1 ἀνελημφϑηὴ ὁ. ΑΒΟῸ (Ὁ 858}} ΒΥῪΡ πιρ 1Ιἅ8Δο ροβί ἡμέρας ΡΟ!) 
Ἑ εἰς... ς ανεληφϑὴ «. ταῖῃ αἱ να γ οἵη 

8. δι (Ὁ "οπι) ημι. τεσσ. (ὈἾτε. ημ.) (ἃ ροϑὲ ἀϊ68 φιαάγασίπέα) .. Αγ Ιᾶδς 
οἴη. Αυρ - - ἐπ πιιϊέῖθ ἀγριηα. ἀΐοόγιηπ (1185 Βοὰ δὶ ἐπὶ πιιῖξ, 8ῖρη.), υἱ- 
ϑι:8 (1101 δὰ ά 49) εἰ »όν 40 αἀΐδ8 1 τεσσερακ. ὁ. ΑΒ 00 Ἰοϊἷ, ,ς τεσσαρ. 
ς. Ἑ ΤΘ]] ἔεγα οἵη [Ε οπταγνομέψος.. Ὁ" οπτανομένους 

ΤΙΒΟΗΈΕΝΌΟΣΡ Ν. Τὶ Εαϊΐ, 1. 18 



το Ὧ,, 29. 
1018.1.-14,16. 

[ες 8,16 65 

σὺν 

Ἃ ΑΟΤ. 1, 4͵ Ἰθεαε τϑάϊνιναα οἵ δροβίο]ὶ. Ῥσοχηΐββο δρί σῖτα 

αὐτοῖς καὶ ΕΣ τὰ περὶ τῆς βιμ ϊλείας τοῦ ϑεοῦ" ἀχαὶ συναλιζό- 
μένος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ᾿]εροσολύμων μὴ χωρίζεσϑαι, ἀλλὰ 

περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠχούσατέ μου" ὕ ὅτι 
Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισϑήσεσϑε ἐν πνεύ- 
μᾶτι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Θοὶ μὲν οὖν συγελϑόν- 
τες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνω τούτῳ ἀποκα- 
ϑιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; ἵεἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Οὐχ 

ὑμῶν ἐστὶν γνώναι χρόγους ἢ καιροὺς οὗς ὁ πατὴρ ἔϑετο ἐν τῇ 
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ὃ ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελϑόντος τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἐφ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσϑέ μου μάρτυρες ἔν τε 'Ιερουσαλὴμ 
καὶ πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ «Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

4. συναλιζομενος ὁ. ΑΒΟΡῈΕ Α] ρ], 46 ροβὲ., 4. 27. 81. 86." 40. ἃ] ἴον" 
συναυλιζομ. (α΄) .. ν συναλισκομενος (ἢ -λισγομ.) μὲτ αὐτῶν .. 
οἾπχ ομηὶ σου οΥβϑαγείμν οεπὶ {1118, ἰζοτη Αὐιρϑ, οτἦνᾳ Ηἰον Ββα σομεεβοθΉ8, 
ἃ οοπυΐυοη8. Ἰΐθτη οσοπῦό8ο, 6. ἐἰϊ8 ΟΧΡΥΪτΩ ΟΟΡ ΒΔ ΒΥ, Α] ἴηιι, ΒυῪΡ δοου- 
γαιἱϑβίτηθ ϑαΐθηι ϑιιηιθη8; ΟΟἸ χα δοίυ αἀσοιπιδοη8, σοπυϊταίι8 ὁ. Εἴ8. 
Αρυά ρΡϑῪ βίον Ἰθοῖο βποΐ αὐ 8Ρ Επ8ἄθτι οοἀαϑ]1ᾳ συναιλ. (16 πὶ 
Επυβάδι) ρροᾷοοα χὰ συναλιζ,, ἘΡΙΡᾺ 55 συνηλισϑὴ τοις μαϑ. 568 1100 
τοις αππ. σινεφαγε κι συνεπιὲ κι. συνηυλισϑή οἱ 3.151: συνεσϑίιων κι 
συναυλιζομενος. Τπάγι ΤὨΡὮ1 οἴ8᾽ συναλ., οαἰοχὴ συναυλ. οὐδ᾽ συναλ. 
Ἐχρ!ίοδπὶ ἰἑάθαι αὐ Οὐχ ΤΡ: (κοινωνῶν ἁλῶν, κοινωνῶν τραπέζης, 
ἰζθιη 8601) ΤῊΡὨ Οδς 468 σοηνϑβοθηᾶο 6. ΔΡΡ. Αρυὰ Π]1ὰ εβύ συναι"- 

λιζομενοις. Εἰγπιοὶ. ξυναλιζόμενοι : συναϑροιζόμενον ἢ συνεσϑίοντες. 
Ἡδδγοὶ συναλιζόμενος : συναλισϑείς, συναχϑείς, συιναϑροισϑείς. 
παρηγγειλ. (ΕΒΤ 4] 8114 -γγελλενὴ αὐτοὺς 6. ΒΡ 8] ΡΙ6Υ Υϑ ὁορ 58} δὶ 
Ῥμοιῖ ΤΡ (ΤᾺΡΙἢ3᾽ αὐτ. πο δηΐθ πος ροβῇ) Οδο Αὐὺρ ΗἸ] δ]... ΑΟΕ 
(894 6 οὰπὶ συναλ. 6ουἷ) ΟἿν (αυτ. ὁ. συναλ. οοπΐ.) αὐτ. παρ. (49.)| 
Ὦ νᾷ ἰἴὺὰχ δοίμεῖϊγ Η1] Αὑρ (ποπ ἰΐο Βοδαρὶ αδαὰ) ΗἾΟΥ ν ἡκουσ. φη- 

.ε.«.ε « 

συν (ἀ ΕΡῚ ἴα 91) δια του στοματος μοι' (ἴῃ ἢ οὁ8ὲ ην ηχουσὰ τ φησιν 

δια τοι; στοματὸς μου) 

ὅ. τὲ ἑωανῆς [ βαπτισϑ. ἢ.1]. 6. ΔΟΕ 8] αἱ νάϊτ ομγ ΝΥ ἔδτε οἵὴμ ΟΥ̓ (βί. 
ΟΥἶμι) ΤΌΡΕ ΑἸΡ Βουαρὶ αδυάᾶ.. Β ροϑίὲ σρευμ. (8); νυ διὰ Ηἰἱὶ 
γἱιοϊογίη Αὐρ889Ρ6 4] ροβὲ αγειω, ργϑϑίοσοδαῃβ Ὁ" 10] ΗἸ] Ατρ 4] αἀἂὰ 

καὶ ὁ (φιόηι ε1) μέλλετε λαμβανεὺν ] Ὁ" ἀ Β8ὴ Αὐὑρδ ἴῃ ἔ, δαὰ εὡς τῆς 
πεντηκοστῆς 

6. ηρωτων (ο" -του») 6. ΑΒΟ ΟἸγοοτασα, ς (49.) ἐπήρωτ. (-τοὺυν ΟὟ" 
12.166) ς, ΟἾἾ9Ὲ 8] αὐ νάϊγ οἵχὴσς οἷο [ Ρ" αἀποκαταστανεῖς εἰς (“" οἱ ἀ 
ο12) τὴν β. του (δ τω) ἐσρ. 

Ἴ. εἰπὲν δὲ 6.Α 8] υὐ γα γ οἵη νῷ ΟΡ ΒΥΥΡ δἱ... Β᾽ ΒΔἢ ΒΥΓ ἑυσέν, Β᾽ ἢ 
εἰπ. ουὐν, Ο Αυρ ὁ δὲ εἰπεν, Ὁ καὶ εὐπὲν, Ἑ δοίμυϊγ ἡ δὲ ἀποκριϑεις εἰπ. 

Ι πρ. αὐτοὺς ..ὄ Ε νβ ὁ0Ρ 58} 4] αὐτοις 
8. λήμψ. 6. ΑΒΟΡΕ .. ς ληψ. 6. ταΐῃ οἵαη [ μου 6. ΑΒΟΡ Δ᾽ ἢ ΟΥ;.. ς μον 
6. Ε δὶ ρον Οὐἱ Ερἰριιδοτ (Ὧν ΤῊΡὮ [καὶ πασὴ (6) ες. ΑοἾν ἰΙοἱΐ 40. 

ν 



ϑαΐογίαν ἴῃ οδοίαμα, Απροὶὶ. ἀρορίο]ὶ τοἀθαπί. ΑΟΤἸ, 1,1. 8 

θκαὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὑτῶν ἐπήρϑη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν 
αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἧσαν δ8ἰς 
τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκϑβι- 

σαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσιν λευκαῖς, 11 οἱ καὶ εἶπαν "ἄνδρες [Γαλι- 
λαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ̓ Ιησοῦς ὃ 
ἀναλημφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον 
ἐϑεάσασϑε αὐτὸν πορενόμενον» εἰς τὸν οὐρανόν. 

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλου- 
μένου ἐλαιῶνος, .ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν. 
18 καὶ ὅτε εἰσῆλϑον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἧσαν καταμένο»- 
τες, ὃ τὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ ᾿ΑΙνδρέας, Φίλιπ- 

πος καὶ Θωμᾶς, Βαρϑολομαῖος καὶ αϑϑαῖος, Ἰάκωβος ᾽41λ- 

φαίου καὶ «Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου. 14 οὗτοι πάντες 
ἧσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοϑυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ 
Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿]Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

410 ΘῸΡ 888} Οτ' Ηἰ.. ς κι ἐν π 6. Β ΟὟἘῈ 8] μη] τᾷ βγγυῖγ ΟἹ 86- 
νογίδποδί ΟἿν Ὠ1ἀἰδὶ 4] ᾿ ΑΡῈ οἷς σαμαρια 

9. υχκαυτα(ᾶκ. ταῦτ.) εἰπόντος αὐτου νεφελη ὑπέβαλεν αὐτον καὶ ἀπηρ- 

ϑὴη απὸ (δ δὐὰ των) οφϑ'. α.; ἰΐθτη 58} Απρ811α (Β641 εὐ νρ) λὲβ ἀὐοιτς 
(ν 68] ομῆι λαθοὸ ἀϊοογεῖ; Βδ ἢ ταῦτα δὲ εἰσ.) πιιδε8 βμβοθρτξ οιάη, δὲ 8ιδἰαξιι8 

οδὲ αὖ οἷ8 [ Β αὐτῶν βλέποντ. ] νεφελή (εἴ. Εὐ8).. Τηᾶνί δἂά φωτεινὴ 

10. οκ εἰα παριστηκεισαν  ἐσϑῆησ. λ. 6. ΑΒΟ" ἸΟἿ 413 νῷ Θ0Ρ 88} ΒΥΤ ΔΥΊΩ 
Εὐβάθιι Ῥγοτηΐβθ... ς ἐσϑητι λευκὴ ς. ΟἾἾΘΕ 81 ΡἈ]6Υ Β.τΡ ἃ] ΟἿγ Οὐϑιῃ 
ΤῊΡἢ Οὐδὲ Ααρς 

11. εὐπῶν 6. ΑΒΟἾ Ἰοἵ ὡς εὐπον 6. ΟὟ 8] ρ]οὸσ | ἐμβάλεπ. 6. ον (ενβλ.) 
81] γὶ Ομπγοδα Τῃάγὶ 5.390 ρὲ 2,381 (τὰ ΤῊρὮΗΣ᾽, ἰΐθωι αδρίοσέθηΐοδ νῷ 6 Αὰρς 
διίᾳ (Α1}0ὲ γ68ρ16.) 81... ΒΕΡΤ Ιοἵΐ 4115 Επϑάθια Οηγεαὰ ΤΗασέ 3311 ΤῊΡᾺ ̓" 

βλεπ., Ἐρ᾿ρμ886' 409. δ18: χτεγέζοντες [ ἀναλημφϑ.. οἰς -ληφϑ. αὖν. 2.] 
εἰς τ. οὔρ. 866. (οἱ. Οχἶπῇ 41}... 0 88.Ἐ 10] Ααρ' Νὴρ [Ιἀδ6 Ανἱξ οἵη (4) 
Ρϑῦο οἵ ἐ. τ. ο. ΡΥ; δὶ βδὴ} 80 οὐρανὸν Ρῥυΐτῃ δὰ οὐὔρ. 566 ἰχϑηβι }πη0) 

Ι οικως (6. Ἐπιβάθτα ἘΡῚρ ἢ 400 ΤῊ γίβ8θΡ6 Οὐ 41) .. δ} ουτος 
12. κνᾷ εἰς νεροσολυμα (πο Ελπιδάθιι) 

18. Ὁ5Ὶ εἰσηλθὲεν | εἰς το ὑπ. ανεβ. 6. ΑΒΟ (6 ἢ οΥ Ἐ2) Ἰο νᾳ (ΟΥ) ΟἿγ 
ΤῊΡΙ3᾽ ὁοητα ΒράΒΥ, , ς αν. ξ. τὸ υπ. 6. Ὲ 8] Ρ]ΙΟΥ [0] δῸΡ 88} βυταῖν 
[τὠανν. (Ὁ ἑωανῆς) κ΄ νακ. ὁ. ΑΒΟῸ 1οἷ 96. νᾷ 8] ΡῈ Αὐρ (Βοαϊδί »είν, 
εἰ Ἰοῖ. εἰ απᾶν. δὲ ἰα6.) .. ς νακ. κι νω. 6. Εὶ 8] ΡΙΘΥ ΒΥΥΡ δὲσ ΟἿγ ΤῊΡΕ 
Βεάδτ | καὶ ανδρ. .. Ε ΒοάΒτ δηίθ κ. νὰχκ κ' τω. [ ἀλφαιου .. ἢ ἈΥΆΘΙη ὁ 
τοι ] καὶ συμ .. Ὁ οτχ καὶ [ μαϑϑαιος ο. Β(ναἰ, οογίθ 5) 88} (:: οὗ δὰ 
Μι 9, 9. 10, 8 οὐ ΡΡ.).. ς (49.)) ματϑ. ο. ΑΟῈ οἷς 

14. τη προσευχή (6) 6. ΑΒΟἾΔΕ ἃ [οἵ 416 ν ἔδγθ οἵη ΟἾγ: ΤὨρ] 3" 
(οογαηι) ΟΥ̓Ρ 8] πιὰ... ς δά καὶ τή δεησεν 6.0 8] ρ]θῦ δὲρ ΟἿγ (Δα Ἀ.}.) 
81 (ΟΥ δ!πάθηβ τῇ δεησ. καὶ τή πρ.) (:: οἵ ΡὮ 4, 6.) [ γυναιξὺν (Ὀ ἢ 

1" 



ᾶ ΔΟΤ. Ἰ᾿ 16. Ῥεαὶ οσϑίο ἀθ δίᾳυο δυάδε Ρτοάϊιοτΐ 

τ Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέερος ἐν μέσῳ τῶν 

ἀδελφῶν εἶπεν" ἢ» τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴ: 
κοσι᾿ 10᾽ Ανδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωϑῆναι τὴν γραφὴν ταύτην ἣν 
προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δανεὶδ περὶ ᾿Ιούδα 

- ’ “ “-- - “- 1] “«- ᾽ 

τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν ᾿Ιησοῦν, 11ὅτι κατηριϑμη- 

μένος ἣν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διαχονίας ταύτης. 
Με:,5δ.. ἰδοῦτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισϑοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρη- 

φὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύϑη πάντα τὰ σπλάγχνα 

αὐτοῦ" 19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν “Ἱερουσαλήμ, 
ὥστε ὠμὰ τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ᾿ΑἼκελ- 

ταις γυ».) .. Ὁ δΔαὰ χαὶ τέχγοις  μαριαμ (. ΒΕ [οἵ 27. 40. 81. 96. 142. 

Δ] 58}} δείῃμυϊγ Οηγοδί οχ, ς (1,5) μαριὰ 6. ΑΟΡ 8] Ρ] ἐορ ΟἾν 4] [8 
οἵη τοῦ [ κ᾿ συν τ. 6. ΒΟ 8] Ρ]6ῈΥ Βυγ 4] ΟἿΥ 4]... ζη 49. καὶ τοις 
(αν) ο. αον 41} νϑ ΘῸΡ 88}1 ᾶύζω δϑίμυϊγ Ογρ Αὐρ 

1ὅ. καὶ ἐν 6. ΑΒΟ ]Ἰοῖΐ ἃ] υἱ νὰϊτ οπηῃ ἔι ἀθιλϊα οοὸρ βυγῦν 4] ΟἸκν ΤΈΡρ]ι 

Αὐρὶ.. ΒῈ 88}} ΒΥΤΡ τὰ 8! Αὐρΐ ἐν δὲ... νρϑᾶ οἵ δτὴ ἃ] ἐν [Ὁ ὁ πέτρ.] 
ΑΟΘῈ ἐμμέσω Ϊ αδελφὼν (6) ο. ΑΒΟ᾿" 418 νρ' 0Ρ 88}} Ἀϑί μα ἅγὴ.. ς 
μαϑήτων ο. ΟΥἼ8Ὲ ἃ] ρΡ] βυγυΐγ 41] ΟἿγ ΤῊΡἢ Ογρ Αυρ (:: αδελφ. δοοὰ- 
ταϊϊυ8 ἀοδηϊθηάπη νἀθίυτ) [τε ο. ΑΒΕΒΤ ἃ] ρον ΟἿγν ΤῊ 5 (βΔἢ δϑίμαιγ 
[ἄμπι 6886η1}] ΤῊΡ 1 οτΩ) .. οὐἾ ἡ (ἢ γαρ, ἀ" »ταείοτγεα) αἱ ρᾶΐς νρ 6 ἀὐ" 
ΟΡ βγγαΐϊ ΟγΥρ Ααὺρ δὲ ] ονοματῶν (εἴ, ἔα Β6ἢ}: 00 ΒΥΙΡ)... Ε αγόρων, 
ἰΐοπὶ λοηιίπεπι νοὶ ΒΥ. 81 (ἃ ποη οπιπίιμη οογταρίθ) [ ὡς... ΑΟ 40, 118. 
ΤΕΡΒ5 ὦσεν [εὐκοσν 6. ΑΔΒ0 (Ρ ρΧ) Ε (-σεν) οἵδ δἱ... ς εὐκοσὺν ὁ. πιῖῃ 
αἱ γα Ρ]ῸΥ 

16. εἐδενι 6. ΑΒΟΡ 84] υἱὐ να οἵὴῃ νυν ἰοηρ6 ρὶ ΟΥ Ευδάθπι 4] Τ)1αἷπι3 
"τς ἃ οορ [τε Ρὶ Αὑρ νὶρ ΟΙὰ δὲν [ ταυτὴν ο, ΟἾἾΒῈ Α] ρΡὶ βυγαίγ 
14 ΟἿσ αἱ {τἰπὶ Αὰρ.. ΑΒΟΐ ἢ 1οἵΐ 418 νῷ σοὺρ 858} δὶ ταῦ Οὐ Εἰυϑάθιι 
41 1αἴπὶΣ Ιάδο Θ11ἃ οἵα (69 1,η 49.:: 1 συγ δα αἰ απὶ 511, ααστη ἸοΟιι5 
ἷγδθ ποῃ ϑίδίϊ τη βοαυδίαν, νἱχ ἀϊοὶ ροίθυι) [ νησοῦν ας. ΑΒο" Επι8 14 

ο ς ΡύΆθιῃη τὸν Ἢ. ΟὟἾῈ 8] αὖ ναϊγ οἵη ΟἿγ 4] 
117. ἐν (οἱ. ΟὉ 52) 6. ΑΒΟΡῈΕ ἢ [οἵϊ 4110 ἔβγϑ νῷ οὸρ 58}} Επιβάθιαῃ Ἰγίῃν Απρ' 

. ς (65)) σὺν 6. πιΐῃ Ρ] βυυυῖῦ Αἱ ΟἿγ δὶ Ϊ χαὺρὸ.. . τ (μοι ἄ) ος 
18. μισϑου α. ΑΒΟΡῈΕ ἢ ἰοἵϊ 4] Ἰοῆρο ρὶ] Ευδβάθιῃῃ ΟἿ 4]... ς (Ξ- αν 8.2) 

τοι; μισϑ. ο. ταῖῃ τυ ΤΉρΡ}" | τ. αδικιας .. ἢ Β8ἢ Δϑί Ὁ Γ ρννΡ ο.ἶ 
ΕπΒ Αὐρ κἀὰ αὐτου; [ πρηνῆς (ΑὉ 8}0 Β6}0] πρινῆς; ἃ 6 ργοπιιϑ,νῃ Β6α 
διιϑρεηϑιι8, Αὰρ ἀεϊδοίιιδ ἴπ ζαοίθηι) .. Ῥαρὶδθ 80 ΤΡ πρησϑεις : οἵ 

δὰ Μι 21, ὅ. Ραρίδϑ Ἰσειπι νἱὰθ οαἵοχ δὰ βοὺ ῥ. 12 βᾳ  ἐλακησὲν .. Αἱ 
τυ Βοῃοὶ ΤΡὮ 1 -κυσὲν [Α ΤΉΡΕ" αδαά' οπὴ παντὰ 

19. και... ὉθΓ 18. Αυρ ὁ καὶ», Β8ἢ} καὶ τοῦτο | ἐδνα (412 τουδαια) .. ΒΡ 
νν πὰ Απὑρ οπὶ [Ε 168. Αυρ αὐτῶν διαλ. [ ἀκελδαμαχ ς. ἃ (Λ 40. Ἰοι 
αχελδ.) Β0 (0 ακελδαιμαχ, ἴ01] λαδοϊἀειιασι, ΑῸρ αοοίἀονηκαοὶι, αν ἴα 

Ιυχ Βοά αολοϊάεπιας, ἰΐοται ἀοτηϊά 96.181 «ρα 6}})} Καὶ (-μακ, 6 -πια6) δὲ νυ 
(Βα! αξυϊάδαπιαςὶ) Ἐθαβάθτα, , ς ἀκελδαμα 6. Ο 8] Ρ] νρϑά (λαοοίἀαπια) 
οοΡ (αολεϊἀαπια) βγτ (ασοἴἀαπιαὶ ΒγγΡ (αοοίάσηια) δϑίῃτο (ολαξίακαπια 

Β0αἃ ΔοίῃρρΡ -ἀοηια σὴ) ΟἿΣ ΑἹ 



βυοίοηο. ΒΑΓΒΘΌΡ66. ΕἸ σαν ΜΓ 48. ΑΟΤ.1,26. δὅ 

δαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον αἵματος. 20 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ 
- ’ » ἡ 5». κι .κν ε - 

ιῃναλμῶν Γενηθήτω ἢ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω 0 κατοικοῦν" ῬΕ6Α(6)),36. 
3 Σ᾽ ’, Α 3 ᾿ 3 “-» ’ ἰ »- Υ ἥν 
ἐν αὑτῇ, καί Τὴν ἐπισκοπὴ» αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. 21 δεῖ οὖν τονο κε τοδ(ο0),β, 

, νυν 3 - 3 Α ὰ ’ τ » Α εἰ ἀρὰ 

συνελϑοντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἕν παντί χρόνῳ ῳ εἰσῆλϑεν καὶ ἐξῆλϑεν 
9 . - . ’ ϑ δῳ ϑ ’ 3 Ά -- ’ 

ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς, 22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 
» τ Ψ - ς» τ 3 ’ 5. 5» »ν “- Ἷ “ 

]ωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνεληήμφϑη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς 
3 ’ δ “- ᾿ ς «. ’ σ ’ ν.»Ὦ 

ἀναστάσεώς αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσϑαι ἕνα τούτων. 22 Καὶ ἔστησαν 

δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεχλήϑη ᾿Ιοῦστος, 
καὶ Μαϑϑίαν. 24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν «Σὺ κύριε καρδιογνῶστα 

πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 2Ὁ λαβεῖν 
» .« τ .). 

τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ᾽ ἧς παρέβη 
- ώ 

᾿Ιούδας πορευϑῆνᾳι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 20 καὶ ἔδωκαν κλὴ 
3 - ἂν « - 4 ’, ,Ὶ 

θους αὑτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ αϑϑίαν, καὶ συνκατεψης- 
’ ᾿ »ν φ 3 ᾿ 

φισϑὴ μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων». 

20. αὐτου ργ (εἰ. Επ8 4] [τἶδΐ ΗΣ] 41)... 1οὔἱ 41 τη νρ (μοη 81 ἀϑιἰᾳ 4} 
ἀ" οίῃγο αγτὰ ΟἿ αὐτῶν [ἐστ .. Ὁ" ἡ | λαβέτω ὁ. ΑΒΟΡ Ιοἷ Δ] 
Ευδάθ ΟἿγ.. ς λαβοι (41 ΤῊρΡΒΟΪ - βη)ο. Ε 4] ρου τ αὐ ΩΧΧ 

21. χρονω.. Ὁ τῷ χρ.] ᾧ ς. ΑΒΟἾ Ὁ (ἢ ὡς, ἀ" φιοπίαπι) 1οἵ νῷ Δ] (οορ 
οὐ) Αὐξ .. ς ἐν ὦ 6. ΟὟ" ((ἴοπι ἢ" νάϊτ) Ε ἃ] ρον ΟἿγ 8] [ἢ βυγρ 
δοί μα! 4] Αὐρ δἀὰ ἰῃ ἤ. χριστὸς 

22. Β᾽ δ" νωανοι  εὡως .. Α ᾿οἵ 4] αἰΐᾳ αχρν ] ανελημφϑὴ ς. ΑΒΡΕ..ς 
-ληφϑὴ 6.0 οἷ ΤῊ 1} [σὺν ἡ. γεν. 6. ΑΒΟΡ Ἰοἱἱ 4156 νρ' ἅτ Ομ γ 4] Αὐρ..ς 
γεν. (411 ροβὲ μαρτ. Ροῃ) συν ἡ. 6. Ε 8] Ρ]εν ΤΠ" 

28. ἐστησαν ((ἢγ: οὐχὲ αὐτὸς αὐτοὺς ἔστησεν ἀλλὰ πάντες)... Ὁ" ὰ δοίῃτο 
8ΤΡ Αἰ ἐστησεν. Ῥγδοδίοσθδ  Βοάδτργδθ τούτων λεχϑέντων [ ὠσηφ.. 

Β 812 ΒΥΤΡ 58}} ἑωσήν [ βαρσαββαν ς. ΑΒΕ 1Ιοἵΐ 4] πιὰ δπὶ (-ὁδα) ὰ (-δδαη) 
ΠΟΡ 58} δῪσρΡ Ευδοδᾶ (ἢ ς, 8, 39, ὅ.)).. ς -σαβαν ς. Ο δὶ μ᾿] νᾷ ΒΥΧ 8] 

Επ8 (]. 1.) ΟἿγ 4]. . Κ [0] δοίμαϊσ ναβὰν (οἴ 4, 86.) [μαϑϑιαν ς. Β᾽ Ὁ 

ΒΑΠίγαρτι (ἐχὶ μαϑιας).. ς (49. οἱ 1, 6ΟΧ ΘΥΓΟΙΕ ἀ6 Β) ματϑ. 6. τ6}} αἱ 
νάϊγ, [ἴθ ν. 26. 

24. εἰπαν 6. ΑΒΟῸ Ἰοῖξΐ ο. ς εὐστον 6. Ε Χ6]] [ ον εξελ. ἢ. 1. ὁ. ΑΒΟΘῈ ἃ Ἰοἵΐ 4] 
Ἰοβθ Ρ] νῷ 600 ΒΥ1Ρ 8] (ΒΥΥ 8γϑ δύῃ ἐναὰ ὁ ἐξ. ἐκ εἴ.) ΕΒ ἃ] τὴῦ .. 
ς (Ξ ΟΡ 82) ροβὲ ἐνὰα (υϑτ 8.Ρ6 ἀνα) ὁ. ταΐπ ποῦ τὰ (8Βδἢ δοίη) 

2ὅ. τοπον (60) ς. ΑΒο (αΔ ἃ τονὴ γῇ οορ 58}} Ῥγοςορ 8 (ν. ΜΊΠ8 εἰ) εδί 
(δεῖ τοίνυν τὸν κληρωϑέντα τόπον ἔχειν ὃν ἐκληρώϑη) Αὐρ΄.. ς κληρον 
ο. ΟΥ̓ δἱ αἱ νὰϊγ ὁτὴῃ ΒυΥσαῖ 4] (864 δοίμαῖγ τὴν διαχονίαν ταυτῆς τ. 

αποστ.) ] αφ (6) ς. ΑΒοῦν 1οἵϊ 415 οορ ἃ] (ἃ Αὰρ α) Βδ88 Αὐξ.. ς εξ 
6. Ε Δ] Ρ]ῈΥ νᾳ (ἀρ, ἰΐοπι 6) ΟἿ 41 (58}} ἐπ ψμο) [ τοσ. τ. ὑἐδιον.. ὁ υδ. 

τοπ.) Α τοπ. τ. δικαιον, 101. τοπ. αὐτοι! 

20. αὐτοῖς ς. ΑΒΟΡ ἡ ΙἸοϊἱ 417 γᾷ 0 58} 81 (βϑίμαίγ νὰἀἰγ) ΟὨγχ!. . οἿὰ 
ΒΥΤ ἃ΄Θ Αὐυροά  ς αὐτῶν 6. Ὁ᾽Ὲ 81] Ρ] ΒγΓΡ 8] Ογὶ Αυροδά | τ" ὁ 
ὁ ] μαϑϑ. εἰ ματϑ. νὶάο δὰ ν. 38. [ συνκ. ὁ. ΑΒ(ν ἀ Ὑ)0Ὲ Ιοἱ᾿ 4]. .ς 
(μὰ 49). σιγκ. 6. τηῖπ ΡΙΟΣ; Ὁ" συνεψηφισϑὴ (" συψὴηφ.) } ἐνδεκα .. 
Ὁ 6 εἰ ΧΙ, Ευδβάθαι δωδεκα 



θ ΑΟΊΤ.}2,1. 16 ροηϊθοοβίοθ δθιυιπαϊζαν βρὶ τι (α8. 

Π. 
4 » » - ». 5 

ἐρθει6,9.. [Καὶ ἐν τῷ συνπληροῦσϑαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἤσαν 
“- Α ΑἉ 4 “- »Ἕ 1 

πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἤχος 
Ψ - - σ τ 

ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ 
1 ’ « Δ κ᾿ 3 “- ’ ὑῳ, 

ἤσαν καϑεζομενοι, ὃ καὶ ὠφϑησὰν αὑτοῖς διαμεριζόμεναι γλώσσαι 
“ Α 

19, 46. 190,6. ὁσεὶ πυρός, ἐκάϑισέν τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσϑη- 
[Μς 16, 11.] [νὰ Ἷ ς, ν» λαλεῖ ς-»γ, λώ 

σαν ἅπαντες πνεύματος αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσ- 
- » ᾽ 

σαις καϑὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφϑέγγεσϑαι αὐτοῖς. Ὁ σαν δὲ 
9 ἐ Ἁ “- ϑ9 “Ψὥ 3 2 - 3 Α , 

ἐν ]ερονσαλῆμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες ευλαβεῖς ἀπὸ παντὸς 
- Α “- “- 

ἔϑνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐραντόν᾽ θΘγενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης 
“« - σ -᾽: 

συνῆλθεν τὸ πλῆϑος καὶ συνεχύϑη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 

Π. 1. κανυ ἐν τῷ . . Ὁ καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις του Ϊ συνπλ. 
6. ΑΒ(ν ἀ 7) }Ὲ δ] .. ς (μὴ 49.) συμπλ. 6. τηῖῃ ΡΙ]6Υ ἤσαν ..Ὁ ΒΥΥ 818 
δοίπαῖγ οντῶν αὐτῶν [ παντὲς 6. ΑΒΟ Ιοὔ 4}15 ἔδγ ΑἸἰἢ, ἰΐϑπι Ὁ σσαν- 

των(οῖ. ΒΥΥ ΔΥΘ δϑί}).. ς (49.) απαντ. ς. τηῖη Ὁ] ΤῊΡΒ᾽"..Ε 168. ΟἿγ οἵ. 
Ῥγδοίδεγϑα ἢ ἃ] ἔδυ 630 5] (οαχο οἀἀ3) ΤΉΡ2 δἀὰ οὐ αποστολοι.  ομοι ς 
ΑΒΟἿ Ἰοῖΐ 18. νρ 6 (νῷ ραγίΐξον, 6 ΑῸρ ϑίπιῖ. δοαὰ ομοϑυμαδ. 1,αἰίη! 

Βοϊδηΐ ὑπαπίημον το ἀ6γ6) 511" οὐ ΒΓ (ἀ6 Γγ6]} νὺ ποη 8818 Ἰἰααοί, 

δϑὰ ὀχρτίτῃ ϑύπι) ΑἸ... ἢ ΘΟΡ 58} (ἐπέεν 86 ῬγῸ ἐσ τ. α.) βυυῦ οτὶ... 
ς (49.) οκοϑυμαδον ὁ. ΟὟ Ὲ 4] ρον ΟἿν ΤῊΡὮ" (:: ομοϑυμι. ἀδοῖθβ ἴῃ 

Ἀοὲ ἰορίαγ δὸ ἔεσο ἡυδβαύδιῃ βαοί: οἵ. 20, 18. Δ]16ηδ τηϑπῖ ἰΠ]  ὕηι 
οϑί, ἱιάθηίαν απαντεὲς οἱ μον ὦ [αρίϊὰ8 δὰ βα ἐσῖν τ. α.] 830 θοάβϑιῃ 
Ῥτοΐθοϊα 6886.) ἐπε τ. α... . θ9. οτὴ 

ῶ. και... Ὁ δὰ εἰδοι [εκ του (ο(. ΕαΒΏΙΑΓΟΘΙ ΤῊ γί 4] τὴ: ΟΥ εξ).. 
απὸ (β6ἃ 6 ἀε) [ πνοῆς βιαιας (ο(. ΟΥ ἘΠ ΒΙΔΔΓΟΘΙ ΤΗαγε3β ΕῚ τὴ). 
αἷδ βι. πν. Ϊ ολον ()Ὲ7 παντα, ἰίδθια οπέπόπι ὁ [ἀ8.3).. 415 ΟΥΥ̓ οτὴ Ἱ 
καϑεῖζομ. ο. Ὁ .. ς καϑήμενον δ. ΑΒΕ 8] αὖ νάΐγ οτηη ΟὙτῶνγ ΤΗατιΣ 4] 

8. ἐκαϑίισεν (-σαν Ὁ ρτὴ οἱ Ἐξ νυ πὰ ΑἸἢ 1453 Ογτἢ) τὲ ο. οὔ ἜΕΕΤ 
4] Ρὶ Επὰθ Β. 8. Τμάτέ ΤΏρΗ1.3".. Β (υ8τ᾽ καὶ εκ. τε) 10 812 ΑἸ Ὀ14! 
ΟἿν Ογν ΟΥΥΒΓ3 καὶ ἐκαϑ. (5) .. οὗ ὁ Π͵Ιὰϊ Αὐρ ἐκαϑισεν (-σαν 
Ὁϊ4) δὲ 

4. ἀπαντες ὁ. ΒΟ 84] ΡΙ]ῸΥ ΟΥΥΒΙΣ Οὐδ ΤῊΡΗ .. ΑΒΡῈΕ ἰοἵΐ ἃ] ρϑὺς 
παντες (2) [Ε νῷ δοίμυϊγ τὸ σν. τὸ αγιον [ αποφϑ. αὐτ. ο. ΑΒΟ᾿ Ὁ 
Ιοῖϊ 4] νῷ 58} 4] Αἰὰ Ογτέ Ὠϊὰ Αἱ .. ς αὐτ. αποφϑ. ο. ΟΥ̓ 84] Ρ]6Υ 
ΒΥΤΡ δὶ ΟΥΥἘΓ 4] 

ὅ. ησ. δὲ ἐν (Α εἰς) γερ. (Ὁ ἐν νερ. ησανὴ κατ. (Ὁ Θ0Ρ ΒΥ Αὐρ κατ. ἐν 
“ερ.) νουδ. (Ε εουδ, κατ.) ανδρ. (οὗ ανδρ. νουδ.) εὐλ. (Ὁ εὐλ. ανδρ., Απρ 

οἵ εὐλ. 8643 ἢ8Ὀ) ὁ. Β οἷο νῷ ϑίς ΗἹ] Ηΐοσ, ἰΐϑιη ΑΟΌῈ δίς 
6. οτι.. Ὁ8Γ χαν (ἀ" φιῖ) [ ἤκουον 6, ΑΡΕΙ (νά) Ἀ] Ρ] ὁορ ΟἿτγ δὶ... 
Β 8132 ἡχουσεν, Ο ἸοὉἿ ἠκουέν, νᾷ Αὐρ Βεά αιασέοδαξ ἰΐοτη ΒΔ} Βυγαῖ 4], 
40. 4] ηἡκουσαν | Ἑ Δ] ἴοτῃ εἰς [ τη δ. δὲ. (ν 6 Απρ' ἔΐησια δια, βιια ἴΐηρ.» 
Βα -αηὶ διιαη) λαλ. αὖτ... Ὁ λαλουιντας ταῖς γλώσσαις (ἃ ζἕπφσιια 8ιια) 
αυτ. (Αὐρ᾽ δϑμο δεγριοηα δὲ ϑιεῖ8β ἰϊισιιΐδ ἴοᾳ. 608), ἰΐοτη - - ἰπισιῖδ ἔρ8ο- 
γιθπ ΒΥ 



Τἱηρσαδγαπι ἀοματη οἵ οὐ πὶ βία ρΟΥ. ΑΟΤ.2,1.ὄ 7 
.-..-.ὕ...... 

διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἷ ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγον- 
τες Οὐχὶ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ 

πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἡ ἐγεννή- 
ϑημεν, 9 Πάρϑοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμεῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες 
τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ 
τὴν ““σίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη 
τῆς “Πιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ᾿Ι Ρωμαῖοι, ᾽[ου- 
δαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ ἥραβες, ἀκούομεν λαλούν- 
των αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ ϑεοῦ; 12 ἐξί. 
σταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες Τί 

ἂν ϑέλοι τοῦτο εἶναι; 1 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύ- 
κους μεμεστωμέγοι εἰσίν. 

14 Σταϑεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὖ- 

Ἴ. ἐξιστ. δὲ ο. ΒΡ ἢ 8] ρ υΒ8δ Δοί αν ΑΥΥ 41} οἰδ' ΟἾγοδίὶ Αὐρϑ.. ς (Ξ 
60932) δΔἀἃ παντες (:: οὗ ν, 13.) ς. ΑΓΕΙ 8] τῆι: νϑ' ΟΡ 58} βυυ αἱ ΤῊ γι 

81, αἰδϑαπαντες Ϊ λέγοντες 6. ΑΒ0 Ἰοἷϊ 30, νῷ σοΡ β8} δεῖ! Γ͵Παγι ΟἸγοδὶ 
(ἴῃ οοτη δά ἢ.]. σρ. εαὐτους)..ς δὰὰ (νροά Απὑρ3 ΡΥΔθι) σρος αλλη- 
λους 6. ῬΕΙ 8] ΡΙοῦ νυρθὰ βυγῆίγ 4] Αὐρϑ [οὐχ 6. Β, ἰΐεπι (114 128) 9Ὲ 
1οἵ οὐχ... ς οὐκ 6. Α6 δἱ μοῦ ΟἿγ δὶ ] απαντὲς ὁ. ΑΒ" ἼὍΌΙ ἃ]... ς πα»- 
τὲς 6. ΒΓΕ ἃ] ρ]ογ  εὐσὺν .. ἢ 413 ΒβυγΡ ροβῇ λαλ., Ἰοϊ δῃΐδ οὐτ., νῃ ΘῸΡ 
ροβὲ γαλ. (88 αππον ρσαζιϊ. διαιέ ἢϊ οπῖπ. ἴοᾳ.) 

8. Ε ἑκαστ. ακοι". [ τη νδ. διαλ. . . Ὀδτ" νρϑὰ (ηοη διη ἔπ) 4] Αὐρ (864: 
τ. ιδιαν δ) Ἠΐϊεν την διαλεκτον [ΚΕ ημ. διαλ. [ΑΛ (ἢ52) ἘΠ ΊΟΙ͂ 1.18. 
ΤὨΡἢ3 ἐγενηϑὴμεν 

9. ἐλαμειται (ο" ἐμαλειτ. Τ᾽ ἐλαμήτ., Β αὐλαμ.) ὁ. ΑΒΟΡ «ὡς (πη 49.) 
ἐλαμιταν (ἃ νρϑᾶ αοἴαηι.) δ. ΕΙ 4] αἱ νάτγ' οὔγμῃ [ χαν οὐ... ὈδῪ" ὁπ χαν 
Ι τοὐδαιαν. . Ηΐον ϑυγίαπι, Τετὲ Αὐρὶ “γπιεπέαπε. . οὐ ΤὨρΡὮἷ | τ 
ἃ νᾳᾷ (ποη δαὶ" (Ὁ) 84] Αὐῷ οὁπὶ τε ᾿ ἃ καμπαδ. 

10 ν νᾳ (βοὴ Αυρ) 84] οπὶ τε [ ὁ πανφυλ. [Ὁτ αὐγ. τε Ϊ 98" λιβουῆς 
οἱ Ἰοἵ κυρινὴν 

11. Ὁ" ἀραβὸοι, ἃ αταδὲ ] μεγαλενα (Βἷς ΑΒΌ εἰδ6) .. ΟΚ 8] μεγαλια 
12. παντες .. 8. 95." οτχ | διηπορουντο 6. ΑΒ... ς (1,5) διηπορθυν 6. 

ΟΌΕΙῚ 8] αὐ νάϊγ' οἴη ΟἿγ 4] [ αλλ. πρ. αλλ... 108.π|ᾷ Ογ! Αὑρὶ οἱ; 
Ὁ] ἴον" ΟἿΣΙ ΤΈΡΒ προς αλλήλους, ἀλλήλοις, αλληλους (νᾷ αα ἑπυΐ- 
δ6πι) .. Ὁ ΒΥΓΡ 8 Αὐρὶ Δα ἐπι τω γέγονοτι (Ὁ ρεγᾷ καὶ ἀεγοντες) ] 
αν ϑελοι ας. Ἑ 8] Η] (νῷ 6 Αυρῇ φεξάπαπι τι(-} ΤΉΡΗἾ ἢ, ΤΠ ϑέελεν 9. 
Α(α α1' ροϑί τουτο)βορίι νάϊ) 816 (εἰ 413} ϑελη) ΟἿγ οαἂἱ (ἀ φιξά σωμῖξ; 

ἰΐοα αἱ νὰν 6ῸΡ 58} 4]) 
18. διαχλευαῖ. (6Ὁ 52) ὁ. Αβορ(ϑοὰ 5" ἃ διεχλευαζον λέγοντες)" 40. 

41 Ρ] υδ15 ΕγΥΡ το! ΟὐὙτὴγ ΒδβΒ Ομ γδιᾳ ΤῊρΗδ᾽.  ς χλειαζοντ. ο. ΕΙ" οἷο 
ΤΗρΡΗ 1 οι Οες | γλευχοὺς .. ἢ δΔἀὰ οὔτοι, ἰΐοπι νατὶθ ροϑίτατ Υᾷ ἐῸΡ 

Β8 δ ΔοΙΠθ 
14. υτϑ τοτὲ σταϑ. δὲ ] πετρος 5.0Ὲ 8] ῥίον ΤῊΡΒἾ Οδ6 ..ΑΒΡὶ ἸΟἿ 40, 

4] ρδὰς ΟἿγ ΤὨΡΒ3 ὁ πέτρ. (1,8) | ἐνδεκα.. Ὁ" ἀδ δέκα οἵ » 13.19εἰ 

4 



᾿ ππυλα 2, 
- 82. 

ὅδ, 88) « 

Βο 10, 18, 

8 ΑΟΤ. 2, 15. Ῥρίσὶ οσϑαίΐο. Τ᾽ Θϑ πο ΐα Φ086}15 οἱ αν ἀϊο 

τοῦ καὶ ἀπεφϑέγξατο αὐτοῖς ᾿Ανδρες ̓ Ιουδαῖοι καὶ οἱ ̓ Ἀαεἰκον" εὰ 

Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασϑε 
᾿ ς ’ ’ 15 3 3 [4 [4 “- « λ ’ τ 9 ’ 

τὰ ῥήματά μου. 1Ὁ οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεϑύου- 
σ “- ε - 

σιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 10 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρη- 
μένον διὰ τοῦ προφήτου 11 Ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει 

" Α - Α ως 

ὁ ϑεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προ- 
φητεύσουσιν» οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι 
ἔ - [φ - 

ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνια- 
, Ε 8 , ον ι ἌΝ νι 2.» ἢ , 

σϑήσονται᾽ 1δὃ καίγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 

μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ 
προφητεύσουσιν. 1θκαὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ση- 

- -" - Α - ’ “ 

μεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 20 ὁ 
΄ ’ 3 ’ Λε ’ 3 τ Α Ἃ 

ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκύτος καὶ ἢ σελήνη εἰς αἷμα, πριν ἢ 

ἐλϑεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 καὶ ἔσται πᾶς 

Βυν Αὐβ δΔἀὰ αποστολοις | Ὁ" ἃ ἐπηρ. πρωτος (Ε προτέρον ροβί αὐτου) 
 απεφϑ.. (415 ἐπεφϑ., ὁ Αυρ δἀὰ λεγων) . . ἢ (οἵα ατότοις) εὐπεν, ἰΐθιη 
ἀὐΐοῖξ ἃ (Δ ο: μαϊτ βγγαῖγ), 600 βδὰ γεδροπαϊὲξ [ ἁπαντ. ο. ἘΠῚ δ] Ρ]Ὲ. ΟἿΥ 
ΤῊρΡἢ1 5, Οεο.. ΑΒΟΡ (δῃΐα οὗ) Ἰοἱἱ 12.166[ σαντες(1.}) Ὁ οἴῃ καὶ ροβίὲ 
ἐστω | υὔ εἐνωτισατε 

15. ὁ μεϑυώσιν [ ἐστιν γαρ οἷο (εἴ. Ογνῆῦ ΟἿΥ 41)... θεν 1." (ὃ) νρ 8 
(ἰδ) Αὐρ ααυᾶ ουσῆς (σεπι 8.) ὥρας τῆς ἡμ. γ ([γἰὺ ἐογέ, ἀϊεῦ 

16. προφήτου α. ἡ 1τἰπὺ ΒΘΡαρί ΗΙ] Αὐρ.. ς (πη) δἂᾶ νωηλ 6. ΑΒΟΕΙ 8] 
αἴ ναΐγ ὁπ νῷ τ6}} (864 88ἢ} ΒΥῪΡ δοίμυ! αδαᾶ δηΐθ σροφ.) ΟΥΤῈΓ 
ΟἿγ 8] αδιὰ 

171. ἐσται 6. Ὁ 60Ρ 888} ΒυΥ [τ Βοραρί Ηἰ] Αὐρ.. ς ([ωη) καὶ ἐστ. ο. 
ἰἰβάοτα ἰδβέ ααἱ τιοᾶο νωηλ ΒΑΡαΘΓα | ἐν τ. ε. ἥμ.... Β 588} Δ0.ὮΡΡ Ογγὴν 
(Οομδὶ οχ 1ρϑὶ8β ΟΧΧ αθδγαηΐ Ἰοοῦτη) μέτα ταῦτα :: αἱ ὨΧΧ, ὁ 4}1 δύ 

ΤΈΡΙ" μετ. ταῦτ. ἐν τ. ε. ἡμ. ] ΟἹ ἐκχαίω [ὁ ϑέος 6. ΑΒΟΙ 8] Ρ]ΘΥ ΘῸΡ 
ΒΔ ΒΥ 8] ΟὙτὴῦ ΤῊΡΗΣ. ΡῈ 41} νρ Βυτρ ΤᾺΡἢ" (νά ἐν) [χἶαὶ ἨΔ] ἃ] 
κυριος, 41 τὰρ ΟΕΥ κυρ. ο ϑ-. [ Ὁ’ πασας σαρκας ] ὑμῶν ΡΥ (οτῃ 106."") 
οἱ 866 (οπη ο).. Ὁ Βοραρὲ Ηἰ] Ηἶον 8 αὐτων; ᾿ἰάοπι (Β6ἃ ἰδοοί Η1]}) οπὶ 
υμ. τοτέ, ἰΐζατη (οἱ. ΟἾῈ ; Βθὰ ἐδοοπέ Ηἰἱ Ηΐϊου) αυδγί Ϊ αὐ... ΟὟ Ὁ οἵη 
ἐνυπνίοις (αὉ 52) α6. ἈΒου"" ("ΕἼ οχὴ) ἢ 8] ἔοσοϑθ ΕΡρῚ ΡῈ 7960 ΤῊρ]ι]" 

(νἀ) ΤῊΡΒ5᾽.. ς ἐφυπνεα 6. Ἑ 81 Ρπὶ ϑανογίδηθϑδί ΟἿΓ ἃ] 

18. γε (88}} 4] οἴῃ) .. Ὀἢ ἀ ἐγὼ [ νυ Βθραρί Ηΐθυ οἵὴ ἐν τ. μ. ἐκ.» ἰΐθιη 
(:: αἱ 1 ΧΧὺ και προφητ. 

19. Α 413 58}} ΒΥΥ 8. οἵἷχ αν (ἰἴϑιη κατω ΒΥ 879}: : αἴταῦπε ΤΟΧΧ οἱ | 
αὐμα '8α καπνου (οἱ. Ὠ άοδι ΟΧ)} , ἢ) ΟἿ 

30. Ὁξτ᾿ μεταστρεφεται ] ἤ 6. Β Δ] ἔαγ6 οὐχ ΟἿ δὶ... ΑΟὉῈ Ἰοἵ' 18. οπὶ 
" (π 6809 :: αὐ ωυΧΧὺ | ἡμέραν 6. ΒΡ... ς τὴν ἡμ. ς. ΑΟἙΕ 8] αἱ νἀἰγ ὁγαη 
ΟἿ 4] (:: ἰΐα οἱ. υΧ Χὺ } " οἴῃ χαν ἐπίφ. 

41. ος εαν ὁ. ΒΕ 8] οδί.. ς ([μῃ) ος αν ὁ. ΑΟΡ ἃ] ῥ]6Υ ΟἿγ 8] (:: οἵ. 71ΧΧ) 
Ι Ὁ" τοὺ κυρ. . 



ἀ6 δρὶ τα σδηοίο οἱ Ομτ βίο Μϑεαβίϑ. ΑΟΤ.2,238. 9 

ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται. τὸ ὄνομα κυρίον σωϑήσεται. 22 Ανδρες ᾿Ισ- 
ραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους ᾿Ιησοῦν τὸν ΝΝαζωραῖον,Βο τ, 88. 
ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ ἰϑεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσιν καὶ τέρα- 
σιν καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν δι αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, κα- 

ϑὼς αὐτοὶ οἴδατε, 28 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ 
ϑεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνύμων προσπήξαντες ἀνείλατε, 24 ὃν ὁ 

- - 1 

ϑεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καϑότι οὐκ ἢ» 

δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπὶ αὐτοῦ. 20 Δανεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐ-᾿ δ" 69). 
’ , Α , 3 ’ ’᾽ ᾿Ὶ ’ ΄ 3 - 

τὸν Προορώμην τὸν κυριον ἐνώπιον μου διὰ παντός, ὁτι ἐκ δεξιῶν 

μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευϑῶ. 20 διὰ τοῦτο ηὐφράνϑη μου ἡ καρδία 
Λ.) ’ ε - [ Ν Ἁ  ε 4 

καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασχη- 
᾽’ 35. , ΄ 3 3 [4 Ἁ ’ 3 σ΄ 

νώσει ἐφ᾽ ἐλπίδι, 21 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἀδὴν 5, 5. 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφϑοράν. 28 ἐγνώρισας μοι ὁδοὺς 

22. υσραηλειταν (Ε ἐστρα-) 6. ΑΒΟΡΕ... ς (μῃ 49.) -ἀιταιν ὁ. ταΐῃ αὐ να 
οὔθ Ϊ αποδεδειγμ. (-δὲγμ. ΟΡ Ἑ, Ὁ" δεδοκιμασμενον) απὸ (Ερὶρδῦξ 
ἐκ) τ.. ϑὲ. ο. Βορ [οἱΐ 4] διΐα νβῷβ δύπὶ δ. Αἰ Ερίρῃβδ (51 οἱ 1028; 
4101461 χη α. τ. ὃ.) ΟἸγβδ0ρ6 [γἰπὶ ἘΐῊᾺ]Ρ.. ς απ. τ. ϑε. αποδεὸδ. α6. 
ΑὉἘῈ 8] οὶ νυν δ]ῖᾳ ΤῆΡἢ Οεδς | 5" αἱ ἃ 8]5᾽ εἰς ἡμας (ἴοι 8] ροβέθρα 
ἡμῶν) | οἐς .. ἢ οσα [Ε νρϑᾶ (μοη δαὶ ἔμ ἀδηηἱ) αἱ πὰ (Ποπ ἜγγΡ ) 
ΑΙ ΤΈΡὮΣ᾽ (Βοιλ 6]) ο (οτὰ 0) ϑ. δὲ αὖτ. [ΑΓΕ ἐμμέσω  καϑῶως ς. ΑΒΟἾΘΕ 
1οῖϊ 41 τῶι νν γριὰ Αἰὰ [τἶδῦ 4]. ς (6099) δὰ καὶ 6. ΟΥ̓" 4] Ρ] β.ὺν 
ΟἿ ἃ] [ αὑτὸν... 117. νρ ἃ] τὴῦ τ'μεὺς, Εν. παντες 

28. ἐκδοτον ο. βοΐ ἰοἵϊ δ]ὅ νν ρὶ Αἰ [γἰπὶ γἱοίυτίη Επὶρ. . ς (6000) 
δά λαβοντὲς 6. ΡῈ 8] Ρ] Βυγρ ΟἿγ Οὐϑιὴ δ] | χειρος (α΄) ς. ΑΒΟἾΡ 
οἵ 416 βυὺρ δϑίμυ! 4] ΑΙἢ Ογσχ.. ς -ρῶων ὁ. ΟἾἘῈ δἱ Ρὶ νρ 600 8588} 
81 ΟἿΣ 4] ιγἰὐ 4]  αγνευλατε (6) 6. ΑΒΟΡῈ οἵ 4] τὰ Αἰἢ ΤἈΡΒ1".. 
ς -ἀετε ς, τηΐῃ Ὁ] ΟἿΓ δ] : 

ῶ24. λυσας. .ε ΒοάδΓ αἀὰ δὲ αὐτου  ϑαν. 6, ΑΒΟΕΕΙ͂Τ χ6}} οὐ Βϑαθτ βδὴ 
ΒΥΥΡ δοίμυϊ αὐΡ 4] Αἷὰ Ερὶρη} ΤΒάγι Τμάοίϑηο Οὐϑιη ... ἢ νϑ 6 ΟΡ 

ΒΓ ἃγτΘ Ῥοϊγο Ερὶρ. 1099 Ῥβριάδίῃ (46 ρμββ88. ἀοπι,) [τἰὰΐ Ἐὰ]ς Οδ 88 
αδου : 6’ [οἵ νν. 21 οἱ 81. ἰΐοα ἢ ῬΒ 18, ὅ. 6. 116, 8.] 

2ὅ. δαυενδ, ἰΐοχη δαιιδ (52 49.) δαβιδ (ς 60), οἵ. νν δαᾳ : νἱάο δὰ Μι 
1,1. γαρ .. Ἑ 81 ῥδᾷς ῥγϑθπὶ μὲν Ϊ εἰς αὐτὸν... Α ε. αὐτὴν Ϊ προορω- 
μὴν ο. ΑΒΟΡΕ εἴα... ς προωρωμὴῆν 6. Β᾽ Δ] σογίθ 16. Ὁ 5.17 (οτὴ 
ἐν. μ.) ἃτθ τ. κυρ. μου (ποι ΟἿΓ αἱ τὶ ἘᾺ]6) [ μοι ἐστὲν : βὶς ΙοἱϊΪ 
οἷς πο (αἱ [μη 49.) μού ἐστιν οἱ μού τις. Οἵ δὰ 1,ς 8, 46. 

26. ηυφρ. 6. ΑΒΟΘῈ 1οἿἿ 41 ΟἹδπι... ς εὐφρ. 6. τηΐῃ Ρ] [ μου ἡ καρ. 6. Β 
ΟἸθπι... ς ([η) ἡ κα. μοι" 6. ΑΟΒῈ 8] υἱὐ νὰν οτμῃ οἷο Ϊ ἐφ ὁ. ΟΡ (:: οὗ 

δὰ 1,ο 1, 25. 6, 8ὅ.).. ς (49.)) ἐπ ο. ΑΒ (ὃ οογίθ 410] ρϑββίτα ἐφ 6. 8ὶ- 

τ 1}10.)} Ε 81] οασία Ρ]ῈΣ 
27. ἐγκ. ὁ. ΑΒΟ οἴο.. . ΡῈ ἐνκ. [ αδην (6) 6. ΑΒΟΡ 8120 ἔεσο ΟἹθπι ΕΡΙΡὮ 

3.30. ΤΉΡΗ1.3, ος αδου ὁ. Ε 8] ΡῚ ΟΥ ΟἿγν ΤΉρΙ5᾽ ὄοτοσα (:: ἱΐοπὶ αχχ 
Α. Β -δη») 



“ Ῥε88.(89), (. 

21. 

8,15. δ, 
10, 

10. ΑΟΤ. 2, 29. Ῥοίτυδ Πᾶνα 18 ἀ6 ΟἸγβίο ἐθβ. ΠΟ  ΌΤΩ 
τωρ βεκῖ: ἘΠΕΡΕΙ ΘΟ  εΕο ἜΡΙΣ -.Ὁϑ θϑθσ ϑθοΞ-.-Οὃϑ...οὅ..΄ὃὖὮὖ'ὃ...ο“΄“ὃ“ἷἝ“ἝὦἝ..͵.ς- “τΞἙὡ ὃοσὲ:----- 

ξ πο πὰ. ᾿ φα 
ζωῆς, πληρώσεις μὲ εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. 29.4- 
δρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πα- 

’ [4 : ’ 4» » Ἁ Ά “- 3 

τριάρχου Ζ]αυείδ, οτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὖ- 
“ ςδ»΄᾽᾿»- - « 1 

τοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. Θ0 προφήτης οὖν ὑπάρ- 
χων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὦμοσεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 

3 - , 9. " Α , 5 - Ω Α ; Ἅ 

αὐτοῦ καϑίσαι ἐπὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ, 81] προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ 
-“ 3 ’ ἐν »Ἥ Ὁ »» ) ’, 2.»Ὃ Ὁ Ϊ 

τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁτι οὔτε ἐγκατελειφϑὴη εἰς ἀδην οὔτε 

ἥ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφϑορά». 82 τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν ὁ 
’ τ ὔ « « 3 δ ’ “- - - “-» “- 

ϑεύς, οὐ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες. ϑδ᾽τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ ϑεοῦ 
[ Α ὔ 3 ’ - . ἢ »ν Ὁ , Ἁ Α 

ὑψωϑεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ 
τοῦ πατρὺς ἐξέχδεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε. 84 οὐ 
---.-.-.. .. -.-.-.-..- - 

48. υϑτὴ γγωρισας [ Α" (να ϊγ) 69. εὐφροσυνήν, ἰοιῃ ἱμομπαϊέαίοηι δ᾽ ἔα 
(ἴθ ΧΧ Α) 

29. ο παρῆσιας (αἴ Β Ιο 18, 20.) ἢ το μνήμιον [ἐν ἡμῖν (αἱ οἱ. Τμᾶνι 
ΟἿ 41), 815 ΤΏΡ ἢ5᾽ εἰ ὑμὴν. . Ὁ (νῈ 9 8] αρμᾶ ὉὙ08) παρ ημκι. 

80. εὐδως (Ὁ ὑδως) .. ὉΕΓ" εὐδὼν [ ὀσφυος .. Ὁ" καρδιας (ἃ φγαξοονάϊα) 
υϑηίνῖβ Δτὰ Βγὺ δϑίμυ [γπί Ψιοίοτίη [ καϑισαι ο. ΑΒΟΡ ἢ ἢ 1οἵ 418 νρ 
ΦῸΡ Β8}} ΒΥΓ ΒΘ ΙΓ Ἄγ ΑΤἸΏ Ογτ [γἰπὶ ψιοίϊογίη Επὶρς Υἱρ (ΑἸ Νὴρ 
δἀὰ τὸν χν κατὰ σαρχα)... ς (Ξ-Ξ- αὉ) ρτγδϑῖῃ τὸ (οτὴ Ὁ" 43) κατὰ 
σαρκα (Ε 818 ΒΟΘΔΕΤ οἷ τὸ κ. σ.) αναστήσειν (Ὁ Α]ὅ -στὴσαι) τον 
χθεστον (ὈῈτ Ε 41} Βοάθτ 8164 οἐ οἀΐ οἀὰ και, 8415 Δἀἂὰ τε ροδί καϑισαι) 

ο. (0 Ἔ) 1. 18. Δ] Ρὶ ἃ ΒυγΡ δῦ ΕυβρΡ8 ΟἿν Τπατί (1,698. αναστήσειυν 
το κ᾿ σ. τὸν “» οταϊβδϑὶβ καϑ'. εἴο) ΤῊρ 1.3) τὸν θρόνον δ. ΑΒοὺ ἰοἵ' 4] 
Επ5 ΡΒ 15: ΤῊΡΗΤ (νά τ)... ς του ϑρονοι 6. Ε 8] Ρ]6ὺ ΟἿΓ 8] 

81. προΐδων (-εὐδὼν ΑΕ) : οἰ. Ὑπάγε 1698. 4] τ (ἢ τθαι ἃ οἵὴ σρ. ελαλ. 

π. τηῷ 17 προειδὼς | Β οἵα τῆς  οὐτε Ὁ18 (α΄) ε. ΑΒΟῸ 1οἵϊ 4] ἔδγϑ!ο 
(566. ΪΙο6. Ρϑ.}110 ρ]1γ) ΒΟΑΒΥ νῷ 6 Εὰπϑ Νυββ Ογγδοῖ ΟἿν Ιτἰπί σιοίοτίη 
ΕἸΣ. . ς οὐ (οὐκ Ε 81] Τμάγι) οἱ οὐδὲ ὁ. ΕΒῚ 8] Ὁ] σοΡ 888} βυγῆί 4] 

ΤΒάονορ ΤΡ Οδϑςο [ ἐγχκατελειφϑὴ (εγκ. ς. ΑΒ εἴα, ΟῈ ἐφχ.; Ὀΐ 
ἐνκαταλ., Οὗ -λημφϑη) (6) 6. ΑΒΟΡῈ Ιοΐΐ 4] μὰ Επ8 Νγββ ΟἿγν Τῇάνί 
ΤδάοΥμθοΡ 4]... ς κατελειφϑηὴ ὁ. τηΐη Ρ] Ογτδεοῖ, Ῥγδϑίθσθα αΌβᾳ δάὰϊ- 
ἴδια (6) 6. ΑΒΟ Ὁ Ιοἵϊ 4] νῷ ΟΡ Βαῇ βυγ βϑίμυῖϊγ αὔθ 1τἷπὶ ψιοίογίη 
άπ ς δὰ ἡ ψυχὴ αὐτου ς. ΟΥ̓ 8] Ρ] ΒΟΑΕΤ βυγΡ δὺρ ΟἿγ 
ΤΒάοτθορ Τμᾶασγὶ ΕἸῸΙῚῚ ΡΒ δὲ (ΟἿΣ δηΐο ἐγκ., βυυρ Ὑπαᾶγί ροβί αδοι) 
[ αδὴ» ς. Β Ἰοῖϊ 40. ἃ] ἔοτ639 ἘπῸ ΤΏ ΝΎΒ8 ΤῊρΒΣ.. ς (5) αδου 

6. ΑΟΌῈΕ 8] ρῖὴ ΟἿγ αἱ 
82. τουτον .. Ὁ" (ομιΐββο τορὺὴ ὶ ἃ νἱοίοτίῃ ΑἸ δᾶ οὐ» [ ἢ» νρ 8] 

μαρτ. ἐσμὲν 
88. την τε (ἸΤμάτί δὲ)... ἢ καὶ τὴν [τοὺ πν. τοῦ αγ. 6. ΑΒΟΕ Ἰοἵξ 4] ΟἿγ 

(ορίγάζιια δαποίέ γν αἱ νἀΐγ οἵηη οἵ ρρῃ 181}.. ς του αγ.πν.ς. Ὁ 4] Ρ᾽ Τῃάτί 
οδα ΤῊρΡΕ1 5 [τἰμὶ || τοῦτο (Ε ΒΘαΒΤ νν τηὰ [τἷἶπὲὶ ΟὙρ 8] δἂὰ τὸ δω- 
ρο») ο: ἰΐα οἱ. ΤἩπάτί 4]... θ" ἃ ὑμεν ο.. 40. 188. νρ (εἴ. δπὶ 4]) 
Ιὰχ Βεὰ τουτον ὁ» [ τμεὲς 6. ΑΒΟ 8} τιν γν Ἰοῆρε μὶ Ογνυ Τμάτὶ 14 
ΑἸ ῬΆὨΣδϑῦ... ς (690) ργδϑιῆι νυν ο. ΟὟ Ὲ 8] Ρ] ΒγυΓὃ᾿ δὺΡ Οὐοβιῃ 



Θχρουϊ. Απάϊΐοτοβ δὰ βάθει ῬτΟΡΘηΒὶ. ΑΟΥ. 3, ὃ9.. ἪἫ 

γὰρ Δανεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός ΕΣ 0 κύριος ΡΝ 109 

τῷ κυρίῳ μου Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου δῦ ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχϑρούς 
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σον. 86 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς 

οἶκος ᾿Ισραὴλ ὅτε καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν ὃ θεός, 
τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

91 ᾿Αἰκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπόν τε πρὸς 
τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί ποιήσομεν, ἄνδρεςι,ς 5, ν 

ἀδελφοί; 88 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς ΪΜετανοήσατε, καὶ βαπεισϑή- 
τῶ ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρ- 
τιῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. ϑϑὺμῖν γάρ 
ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακρᾶνξρον 3» 

ΠΥ 

ΤῊΡὮ | καὶ βλέπετε ο. Β0 81., [μῃ [κ.] βλ... ς οἵὰ χαν 6. ΑὉῈ δ] ῥἈ]δσ 
νν υὖὐ ναΐγ οἵη Τματγί 4] 

84. λέγει δὲ... Ὁ εερηκεν( εἴ νρ [ποη 81 ἔπ 41] ἀὐατξ) γαρ, ἰξθτη βυγ  εὐ7τὲν 
. Ὁ 81 οὐδέ αρ Βοᾶ λεγει [Β᾽Ὁ οἵα ὃ (:: οὗ κα Μιὶ 233, 44.) 

8ὅ. τ οἵὴ αν [Εὶ ἐκχϑρσυς, ἘΝ ἐκϑρ. 
86. οὐκος δ. ΑΒΕ 8] υἱ να! οἵη ΕἸΡΙΡἢ 155 Ευδὲ ἂρ Τῆαγί ΟἿΓ 4]... ΟΡ ὁ 

οὐκ. (1.5) | καὶ κυριον (ς ΘΟ" 52) 6. ΑΒΟΡῈ 8150 ἔἴοτβ νρβ βυσν δϑίρΡ 
ΕΡΙΊΡᾺ 738. 164. ΝΥ 88 (Μ αἱ ῥ. 6.)41 παὰ [τγἶπὶ 4]. ςθ οπὴ καὶ 6. πλΐπ τὴ ΟΡ 
ΒΔ ΒΥ 81] Επδί ἂρ Ὑπάγι Νγβδβὶ (].1.) 4] | αὐτὸν ἢ. 1. (6Ὁ 82) 6. ΑΒΟΡ ἢ 
αἱ τὴυι: ΥὙβ' ΔΥΤΩ (600 ΒΔ} δηία κυρ.) Αἰμ' Β88 Νγββῖ ΟἿγν Επδβὶ ἂρ Τβάγι 
4] [τἰπὲὶ 4]. ς ροδβὶ γνῷ (6) 6. Ε 8] ρὶ βυυϑῖῦγ ΑἸΠ1 ἘΡρὶρΠ2’46 8] (οι. 
Ροβὲ ϑε. ροπὶίυγ) .. Ὁ" (42. οἵ αὐτ. κ. Χ») ἃ οἵχ | ἐπου. ο. ϑ. ο. Β 1οῖ 
νρϑά οί μας ρυταῖγ οοὸρ ΑἸὮΣ Τ,οοπΐ Τοῦ ΑἸ... ς (1,2) ο ϑ. ἐποι. ας. 

ΑΟΡῈ 8] ΡὈΙΘΥ δῖὼ ἴὰ ἃ] ΕΡῚΡἢ 4] [ τ" οἴῃ τὸν 
81. ακ. δὲ (ΕΕΥ Απρ' ουν, [Ὁ ο1)... Ὁ βυτΡ 08 τοτὲ παντὲς ον συνελϑοντες 

καν ἀκουσαντες  Ἑ Ἰο κατηνυγησαν ] τὴν καρδιαν 6. ΑΒΟ ἸοΕ 41 ΟἿ 
᾿ς τὴ καρδια 6. ΡῈ 8] Ρ]Ϊ νῃ εἴς ΤΉΡΗ 15 | εὐπον τε (Ε καὶ εἰπ., 19. 

εὐ. δὲ, 16 Απρὶ εὐποντες)... ἢ χαν τινὲς εξ αὐτῶν εὐσταν (ἢ"5Ὶ εὐ ταν το) | 
λοιπους .. οἵα Ὁ 104. Αὐρ' (4110] οτῃ τ. πετρ. κι} | τὸ (Ὁ 1τἰδὺ Αὐρ δαά 
ουν) πονήσομεν 6. Β} 8] Ρ] (Ἰἔδτηῃ νῷ ἃ] γί Απρ᾿, 864 νἱάς δὰ 1,ς 8,10 844) 

ΟΥὐτὰρ Τμάγί ἃ]... ΑΟῈ ἸοΙ 4130 εχ Βδβ ΕΡίρ 5 ΟἿγ τι ποιησωμὲν 
(49.) [νὰ Βεάξγ [0] βυυν 8 ΑὐρΣ Ῥτγοσηΐββ δὰ ἴῃ ἢ. ἐπιδειξατε ἡμὺν 

38. δὲ ς. Β 815 86 ΡΙῸΣ ἀοπιὰ ἃ] (ἃρΡ 1.5) Αὐρὶ.. ς δἀὰ εἐφῆ ς. Ε 8] ρὶ 
(86 4]4 βύν δύτὴ 8] εὐ. δὲ [ΒΥΥ οὁ11] πετρ.) Ἑορ 888} δ ΤᾺΡΗΤ 5 Αὐυρ', 
ΑΟ δἱ νρ Ογγῆν φησὺν ροϑὶ Μδπεταν., Ὁ φήσιν ροβῖ αὐτοὺς [ἐπι τῷ 6. ΑΒ 
1611 αἱ νάϊν οὐχ ΒΑ8 ΟἿἿ αἱ... ΒΟῸΡ Τμάτί (65 εἰς το οἰο) ΕΡΙΡΙΞ ἐν 
τω (1,η) | τῦ χὺ (ΒΥ ἅτ Οδο γἰμΐ οχχ χῦ)... ΡῈ 816 νυν μπὶ Βδ8 ΟΥΥὮΡ 
Τπάτγοὶ Ερίρἢ ΟΥρ 1,οἱ ΗἸ] δὶ ργϑϑιὴ (ν 68] δάὰ αἱ Ερ'ρῃ) τοὺ; κυριέου! 
(νει οἷ. δἀάϊίο ἡμων αἱ Ερίρῃ 101} ἁμαρτιῶν 5. ῬῈ 8] ΡΙ]ῈΓ 5 γα 
ΔΥΡ 81] Βδ8 Οὐσὴγ ΟἿγ δὶ 1τἰπὶ Ουρ 1, οἱ ΑἸΡ Αὐρϑ.. ΑΒΟ 1ο8 40. 96. 
γᾷ ΟΡ 588} δοίβυϊγ νὶς Εὰ]ρ Αὐρϑια τῶν (96. οπι) αμαρτ. ὑμῶν (08 
ημ.) : ἴϊα 1 [ λήμψ. οἵ ς ληψ. υὧἱ 1, 2. 

89. ὑμῶν οἱ ὑμων.. Ὁ Αὐρν ἡμειν οἵ ἡμῶν [ οσους 6. ΒΌΕ 8] γ]6Σ ΟἿ; δἱ 
. 40 104. δ8ἢ ους (15) 



1. ΔΑΟΊΤ.2, 40. Ττοδ τὰ} 6 δὰ ΟΒτϊβέυπι οοηγνοσὶθ. ΟΠ 110 

ὅσους ἂν ἘΘΡΕΟΨΈΙΝ χύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν. 40 ἑτέροις τ λόγοις 
ΡΏΙ 3,156. πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει λέγων» Σώϑητε ἀπὸ τῆς γε- 

γνεᾶς τῆς σχολιᾶς ταύτης. 41 Οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον 

αὐτοῦ ἐβαπτίσϑησαν, καὶ προσετέϑησαν ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκδίνῃ ψυχαὶ 
ὡσεὶ τρισχίλιαι" 42᾽σαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀπο- 
στόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 

48 Εγίψνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα 
διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 44 πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ 

4,825, τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 48 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρ- 
ξϑις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καϑότι ἄν τις χρείαν 

εἶχεν ἀθκαϑ᾽ ἡμέραν τὲ προσκαρτεροῦντες. ὁμοϑυμαδὸν ἐν τῷ 

40. ὉθΤ οοΡ 588} ετερ. δὲ [ διεμαρτυρατο (6) 6. ΑΒΟῸΒ 1οἷ 4] τὰ ΟἿγσ 
Α] .. ς -ρέτο ὁ. τηΐῃ }] [ παρέκαλεν 6. Εὶ 1. 8] Ρ} βγτρ (804 δἀὰ «ς." 

αὐτοῖς ροδὲ διεμαρτ.) ΟἾγΞ ΤᾺΡΒ Ὁ Οδο (Αυρ' ἐσϑέβοαδαίεν ἀέσοόηα οἱ] 
ἐεδὲ. οἷβ ἀϊο.) - « ΑΒΟῸ Ἰοἵΐ 4116 ἔδσε νᾷ 8] ρ]οὺ 1μοΐϊέ δά αὐτοὺς (1,5) | 
Ὁ 8] νῷ Αἱ 1,οἷῇ ταὔτ. τῆς σκ. 

41. αποδεξαμενοι (411 ΤῊΡΆ υποδεξ., 411 καταδεξ., 411 δεξ., Ὁ πιστευσαν- 
τες; ΒγγΡ τρ Αὐρ αποδεξ. κ. πιστ.) 6. ΑΒΟ Ιοἵΐ 4] ναὶ 00 588} δοίμυιγ 
81 ΟἸοπι Οἰχ' (νάϊ) Αὐρὶ.. ς (6090) ργβϑπι ἀσμένως 6. Ε Ἀ] ρὶογ 
Βοάδτ βυγαιϊγ δτρ 41 ΟἿγ (δὰ ἢ. 1.) ΤὨΡΗ 4] Αὐρὶ [ἐν 6. ΑΒΟΡ 1ο αἱ νῷ 
δοίμαιν (το ἀχὸ οἷ 41)... ς οὔ 6. Ε 81] ΡΙΘΣ (Φ0Ρ 88}} 41) ΟἿΣ αἱ 

42. Ὁ ΒυγΥ καὶ σαν πρ.] τη .. Α 98. ἃ νᾷ 8] τὴῦ ῥσδθῖι ἐφ, πῖπο [ἢ [ε.] 
[ αποστολων..Ὁ δἀὰ ἐν νερουσαλὴμ (ἰΐθτη [0] ροβί προσευχ.) | τή κλ. 

6. ΑΒοϑῦ" Ἰοἵ Αἱ, ἐΐοπι (6ἐ σοπιπιμπεσαξίοπο Κγαοίζοητδ ραπῖ8) νῷ ἃ 000 588 
δοίμυ 4], . ς Ῥγϑθίῃ καὺ 6. Ὁ 8] ῥἷου Βυυρ΄ (βυγ αϑϑοοϊαδαηί 86 ἴῃ 

“ ργεοαξίοηε δὲ ἴηι Κγγαοίίοπα ἐμσπατίϑίϊα 6) 41] ΟἿΣ ΤὨΡΠἢδ᾽ 4] 
48. ἐγυνετο (ΒΟΡ ἐγευν.) 6. ΑΒΟΡ 8] νῷ 600 βυγαῖγ,  ς ἐγένετο ο. Ἑ Ἰοῖϊ 

δ Ῥ]ΟΥ Β8 ἢ} 41 ΟἿ 4] [τὲ 6. σ᾿ Ὲ 8] ρ]6ῦ νῷ 8] τυ ΟἿγ 4] .. 8 [οἱ 
ΟΡ (βδὰ γαρ) δὲ, ὑδτ" 413 οἱὴ [Ε 2ὅ. σημ. οὐ μικρὰ Ϊ Ἐ 40. 96. 4] 
ΕΥΥΡ Δοίμαϊγ Αγθ διὰ τῶν χειρων» τ. αποστ. Ϊ ἐγιν.(ΟὉ ἐγειν. 41 τὰ ΤῊΡΒ"" 
Οεοθά ἐγεν., Ε 813 ἐγινοντο)ὴ... ΑΟ ΒΥ 000 588} 86 ίυ! Ὁ ΔῚΡ δηΐα δια 
Ρθῃ, 864 ΑΟΕ 8] πὰ νᾷ ΟΡ 5γΓ αἱ ΤΈΡἢ3 οδίοχ ροβί αποστ. δἀὰ ἐν 
(ΑἸ εἰς) ἑερουσαλήμ, ῥῬτϑείδγεδᾳιθ ΑΟ ἃ] νβᾷ ΘῸρ (ἰΐθτη δῦϑ δηΐία πολλα 

. τε) δαὰ φοβὸς τε ἡν μέγας ἐπι παντας [εἴ ὅ, ὅ. οἱ 41101] δἴᾳμο ᾿Ἰάθτη 

ἴοτο (οοσίοθ 40) οἱ 1οἵϊ 4] οδίοχ ρογριηί καὶ παντες δὲ 
44. δὲ (εἴ δὰ ν. 48.) . . Υ τε, νῷ εἰΐαηι [ πιστευοντες 6. ΑΟΡῈ 81 ρ] ΟἿ τ 
ΤὨΡΗ Οδο.. Β ἢ δὶ τι. Οὐ ΤῊΡἢ3 οδίοχ -σαντὲς ] Β 57. ΟΥ β841ν οἵὰ 
σαν οἵ καὶ [Ὁ παντα 

4δ. και τα (ἰοἵἱ στη) κε. οἷο. . Ὁ ΒΥ καὶ οσον χτήματα εἰχον ἡ ὑπαρξεις 
(δυγ οὔ ἡ ὑπ...) ἰίθτῃ δοϑύμαίτ) [Α ἐμερεΐζον [ πασὺν.. Ὁ ρτϑϑιω καϑ' ἡμε- 
ραν [καϑοτι.. Ὁ8τ" τοις 

46. καϑ ἡμερ. τε (Ὁ " παντὲς τε, κ΄ καϑ ἡμεραν᾽ παντες τε) προσκαρτ. 
(Ὁ προσεκαρτερουν) ομοϑ'. (οτι! Ὁ 412, Ο 81 ροβύ γέρω Ροη) | κλωντ. τε 

ἅμ 
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ἑερῷ, κλῶντές τὸ κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μδοτελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλ- 
λιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 471 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες 
χάριν πρὸς ὅλο» τὸν λαύν. ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σωζομέ. ε, 
νους καϑ'᾿ ἡμέραν τῇ ἐκχλησίᾳ. 

ΠΙ. 
1᾿ Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν 

ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ νε, 5. 
κοιλίας μητρὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίϑουν καϑ᾽ ἡμέ. 
ραν πρὸς τὴν ϑύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰκδῖν 
ἐλδημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν ὃ ὃς ἰδὼν 
Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἔλδη- 
μοσύνην λαβεῖν. 4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ιωάννῇῃ 
εἶπεν Βλέψον εἰς ἡμᾶς. ὅ ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ᾽ 

(οἷ 117. οι, 41." 1.106[ δὲ, 40. τε και) εἰς. . ἢ καὶ κατ οἰχοις αν (ἢ 

ο1) ἐπ τὸ αὐτὸ κλωντες τε αρτον (ἃ ραπεδ) 
ΑἸ. λαὸν (εἰ. Οἵ εἴ0).. ἢ κοῦμον [τη (Ρ 40. 4]ὅ δύ ΒΥ ΔΙῚ ἐν τὴ) 

ἐκκλ. ς. ῬΚ 8] ἰοῆφθ ρὶ Βεϑάβι βυγαῖϊν τὺ 81] Τπάγί ΟἿγ αἱ... ΑΒ Ἰο 
8.Ρ6 41} (418 δηίθα τοὺς σωζομένοις) Υῇξ ΟΟΡ 58} δοί μυΓ Αγ Ογτ οἿὴ 
(609 [πη :: οὖ νυ. 41. υδἱ πϑῖηο δἀἀ) 

1Π. 1. ἐπι τὸ αὐτο δὲ π. 6. Ἑ 81] Ἰοηψθ ρ] Βγγῖρ Βεάδν ΟἿν ΤῊρὨ1.3: Οος 
ἰΐοτῃ (ΠΡ οτθ; ἐπὶ τ. αὖτ. μοβῖ ανεβ.) ΒΥΤῪ ΔΓ. . ΑΒΟ οἷ 4] νῷ οορ 88} 
Δοίμ αἱ στὴ Ογγ Ἐυ18ΔΙ (ν ἀἐτ) [μοἰ(γά ἐγ) ἐπι το αὐτὸ (ΒΘ. Ὁ 19. μοβί χαϑ 
ἡμέρ. ἢ, 41. ροη οἵ ἢ οδρ. ΠΙ. ἱποῖρ!ς δὰ σχηοάπτα ἴθτο ᾿ϑοιοπδυϊ οσῦμι 

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πε.) δὰ 2, 47. Δἀποοῖ ρογβθοηίθβ: πέτρ. δὲ 
(μη) ν νωανῆς, ἰΐθῃ ΥΥ Β44ᾳ (Ποῃ ΓΑΙῸ δοοϑαάϊ Β) ] ΑΟ ἀνέβεννον (Α 
ανανβ.}} υ διηΐθ ἐπὶ δά τὸ δειλειψον Ϊ τῆς πρ. τ. ἐνατὴν (ς. ΑΒΟΕ 4] 
νοὶ; ς ἐννατ. ο. Ἰοἵ 4] τηὰ)... Ὁ" τὴν ἐνατὴν (ὈἜτ" ἐνατὴ τὴ) τ. πρ. 

9. Ὁ" ἃ β.γ καὶ δου τις [ ὑπάρχων. . οἵη Ὁ (Βγγ 81) 1,οἱ} σρος .. 
1οἷἱ ἐπι [ ϑύυραν .. Ἑ 818 Β48589] πυλὴν (ἃ ὁ 1,οἷΓ ἑαπιαπι, γᾷ Ῥοτίαι): : 
αν. 10. | ν᾿" παρ αὐτων εἰσπορευομένων αὐτῶν (ἃ αὖ δ φωΐὶ Ἰη- 
σγεάιεδαηπῖων) 

8. ος ἐδων (ΟΡ Ἑ εἰδ.}... Ὁ τοῦ οὑτος ατένισας τοις οφϑαλμοις αὐτου 

καὶ (ἀ" τος ὁ.) ἐδων | ος δα εὑς τὸ τερον... οἵ ἢ οτα, ὁδὸν τὲ τὸν 
πετρ. κι τω. [Ὁ τωαγὴν | εἰσιέναι .. Ὁ ΕΥ εεναν ἰ ἡρωτα ( τος σον 888 
4] δά αὐτους).. . ὁ ἐρωτα | λαβειν ο. ΑΒΟῈ (ἀἀἃ παρ αὐτων) 1οἷ 4] 
τοῦ γῇ ΘορΡ 8] (ἰΐϑιιν μὲ ἀαγεπέ ΒΥΥ Β8}} ἃγθ δοίμυΐγ) ΟἫγ 4]... ἢ 1 1] ρμιβδῦ 
ταῦ 81'ᾧ᾿ 81 Τῇρὰ [μοἱ οαχρ (αὉ9) 

4. νεμβλέφας δὲ ο πετρ. Ϊ θ" συν ιωανὴν καὶ εἰπεν, ἃ ὀπὶ τολαπηεπ δὲ 

("" οπι) ἀΐα. [ Ὁ ατεένεσον εἐς 
δ. ἐπειχὲεν.. Ὁ8ξῖ ατενεισας | τι π. αὐτῶν (Ο αὐτου) λαβ... 9Ὲ αἱ νν 
1,οἰ τὸ λαβ. (Ε λαβ. τι) παρ (Ὁ απῚὴ αὐτ., νκ 1μοἱῇ 86 αἰέφιιά αοοερίμγιης 
αὖ εἶδ, τοῦ αἰϊφωϊά ἀασοΐρενε αὖ 60 



ἰὼ ΑΟΈ. -ὃ, 6. Ῥθέγαβ οἰδυαάυτ βδηδί γοοϑίαθθ βέαρθῃίθηι 
-----....- . --τ-ς---..--θὖθ- 0ῦϑῦΘῦΘϑΘϑὅὉὅ5ὅὃῦὅὃῦΘ Θ π [:--.-.͵͵ὃὟΝ. ὠβϑλιες ἕν 

αὐτῶν λαβεῖν. β ΕΝ δὲ ΠΙδτρὸς “Ἴργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπαρ- 
χει μοι᾿ ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 

τοῦ Νιαζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει. ἴ καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς 
δεξιᾶς χειρὺς ἤγδιρεν᾽ παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ βά- 
σεις καὶ τὰ σφυρά, 8. καὶ ἐξαλλύμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 
δἰισῆλϑεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλύμενος αἰγῶν 
τὸν ϑεόν. 9 καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὺς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα 
τὸν ϑεόν᾽ 10 ἐπεγίνωσκόν τὲ αὐτόν, ὅτι οὗτος ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλδη- 
μοσύνην καϑήμδνος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱδροῦ, καὶ ἐπλήσϑησαν 
ϑάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 

11 Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν ΠΠ]έτρον καὶ ᾿Ιωάννην συνέδραμεν 

5, 19. πᾶς ὁ λαὺς πρὺς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ «Σολομῶνος 

6. εὑπ. δὲ (Βγγ οἵα; δϑίβυι καὶ εεπ.) π. (0 ο πετρ.) 6. Β(0)Ε 8] υἱ νάϊγ 
οὔ Χαρ Βγγπῖγ ΘΙ Γ 41] ΟἿΥ 41 Το 4]... Αο νβ οορ βδῇ σεέτρ. δὲ 

εὐπ. [Ὁ οὐκ [ ΟΡ ναζορανου (0 -ρεου) | ἐγειρε (-ρε ς. ΑΕ Ἰοἵ᾽ ἃ] ρῃὰ; ς 
-ραι ὁ. 6 41) καὶ περιστ. 6. ΑΟῈ 1ο 4] πὶ γνάϊγ οὕλη νυν ρον Ευϑάθιῃ 
Τιπάτ ΟἿν ΤΒρΒ1 5 (Ὀ]ὰ ἐγερϑητι κ' π., ἘΡΊΡΗ Ὁ: αναστα καὶ περ.) 
ΟΥρ [μοϊ ἃ] τα... ΒΡ Β8} οἵω ἐγ. καὶ (49. οὐ 1ζη [ε. κ] :: δὲ δι} 8αα 
γάτγν ἴῃ ἐϑυββἃ ἔπ:886 αὐ οὐ ΓΘ ηἰα τ) 

1. ἡγειρὲν ο. ὉῈ 8] Ἰοηρο ρὶ ΟἾ 3 ΤᾺρἢ1.5 ((ἰχ] Οδο... ΑΒ0 Ἰοΐΐ 418 νν 
αὐ να οὴπ Βαβθΐ ΤΡ οοταπι ΟΥρ [οἷ δάὰ αὐτὸν ([μη} Ρ τοῦ 
καὶ παραχρ. ἐσταϑὴ καὶ ἐστ. [ αὐτου αὖ βασ. ς. 9Ὲ Αἱ ἔδγϑ οἴη ΟἿ 
81 Τὐμὶ (ούμι8. δοηγηι. βϑιυξ φγ689.8) .. ΑΒΟ 1ΟἿ νῷ τερ οἷς αὖ βα. αὖτ. 
(15) Α σφυδρα, ἰΐϑιη ο" οἴΐθθο σ, 1. σφυρια 

8. περιέπατει... Ε ϑἀὰ χαίρων, ἰΐοτα Ὁ -ρομένος Ϊ αὐνων 6. Α 58}} [μοἰ, 
Ἰΐϑηι ΟΥαἑββὶΒ στεριπῖ. κ. αλλ. (413 περιπ. διηΐθ εἰς ΡΟ) "ὶ τορ Δί μυΐΓςς 
ς Ρργϑδθ και, ἴω [καὶ] ὁ. ΒΟῈ 8] Ρ]6ῈῚ ΥΥ ῥ]οῦ ΟἿΓ 4] 

9. 0 4] δὲν | αὑτὸν Ὦ. 1. 6. ΑΒΟΌ 1οἵ τῷ τορ (Β8}}... ς δηία πας ὁ. Ε 
81 Ρ]6Γ τυ Ρὶ ΟἿγ 4] [οἱ] ϑὲον.. ὁ χυριον 

10. τὲ (οτηῃ 88}}} ὁ. ϑΕΒΤ 4] Ἰοῆρδ Ὁ] βυγαΐγ δοίμαΐτ 4] ΟἿγ ΤΡ μοῦ... 
ΑΒΟ Ἰοἵϊ 418 γρ τϑῦ 6 ἐῸΡ Β4856) δὲ (125) [οὔτος ὁ. ΒΡῈ 8] ΡΙῈΥ νν μηὶ 
ΟἿτ δ]... Α0 Ἰοῖϊ α]δ νρ χορ δείμαίΐς 4] 8859]. 1,εἰῇ αὐτὸς (πὶ 49.) | 
ην . . 40. 101. Οἢγ ἐστὺν [Ὁ ἀμ υί [ο ϑαμβου | συμβεβ. (Ε 
αὐ . Ὁ γεγενήμιεενο) 

11. κρατ. δὲ (α βγγ τε) αὐτου (εἰ. ΘΟ Κ5 ὁ. ΑΒΟῈ 4130 ἔδσϑ νν ρίεῦ; ς 
του ναϑεντος χωλου (. τηΐῃ Ρ] 6010 δῦ ΟἿγ [68ᾳ χωλοι] ΤὨρ 1.2} τ. 
πε. κι (ΑΒ 1οἵ' 4] ΟἿγν δὰὰ τον : ἰΐα 1.8} γώ. .. ἢ τϑρ' ἐκπορευομένου 
δὲ του πετρου καὶ νιωανου (ἃ τοῦ -»»-) [Ππρ. αὖτ. (οπὶ 411} ΟἸ τ", 415 
πρ. αὐτον) ᾿ι. 1. ὁ. ΑΒΟ 1οἵΪ 8] νᾷ τερβ 6010 ΒΥΥ δοίμυῖ ἀστὰ 88 ΤῊΡΗ ΝΣ 
.ς δΔηΐο πας 6. Β ἃ] Ρ] δῸΡ ΒυΓΡ 4] ΤῊΡἢἶἷ [ σολομωνος ὁ. ΒΡῈ 8] 

Ρα .. ς (ΒΕ ποη ΘὉ 32) η σολομωντος (Α σαλοιι.) 6. ΑΟ 84] μὰ ΟἿγν 
ΤῊΡΗ1.3[| συνεδραμεν - - ἐπι (418 ἐν) τή στοα .. Ὁ (ἰΐόπι τες βἰηιεΐ εἰ 
ἴρδε ρτοάϊδαϊ [γαϊτ] ἐδ Ή8 6081 εἰ σοποιντίξ οἷς) συνεξεπορειετο κρατῶν 
αὐτους οὐ δὲ ϑαμβηϑέεντες ἐστῆσαν ἐν τὴ στ 
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ἔκϑαμβοι. 12 ἰδὼν δὲ ὃ Πέτρος ἀπεχρίνατο πρὸς τὸν νύ "νδρος 
ἸΙσραηλεῖται, τί ϑαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ 

δυνάμει ἢ εὐσεβοίᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 18 ὁ ϑεὺς " 
Α - - 

᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδό- 
ξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ 
ἠρνήσασϑε αὐτὸν κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐχξίνου 
ἢ ’ Ἵ - τἀ σπὸ νὸν σ΄ ν ω7 Ὁ» νι», 

ἀπολύειν᾽ 14 νυμεῖς δὲ τὸν ἀγιον καὶ δίκαιον ἡρνήσασϑε, καὶ ἡτή- 

ἴω. 20, 81. »ν 
Ἐχ 8, 6. 

σασϑε ἄνδρα φονέα χαρισϑῆναι ὑμῖν, 1ὅ τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς 
ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγδιρεν ἐκ νεχρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές 
ἐσμεν. 16 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν 

ϑεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις 
« ) 2 ἰγμὲ Υ̓͂ 2 [οὶ 8 « ᾽ ’ 2 ; 

ἢ δι αὐτον ἔδωκεν αὐτῷ τὴν υὑλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι 
᾿ ’ ε - ἷ . - 3 ’ “- ἰχά Ό.ῃΨ 3 ᾽ 

πάντων ὑμών. 17 καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπρα- 

12. ἐδὼν (Ε ε.δ.} - - ἀπεχρ. πρ. τ. λαὸν (Β} αὐατϊξ οἶδ, βἰτο 0 Ὁ δ γτ 41)... 
Ὁ αποκριϑεις δὲ ὁ πε. εἰπεν πρ. αὐτους ] ο πέτρ. 6. ΑΒΟΡ οἷ] 4] ΟἿΥ 
.ς ὁπ ὁ 6. Ε 8] Ἰοηβθ ρ] ΤῊρΒ᾽. 5 ) “σραήλειται 6. ΑΒ (νἀϊτ) : οἴ δὰ 

2, 22... ς (μη 49.) -λιταν ὁ. ΡῈ (στρ. ἰΐοπι ἀ) εἷς [ἐπι τουτω.. 
Ἰοϊΐ ε. τοῦτο Ϊ ὡς δ. δὲν. ἡ ευσ. (1 οἴ. δτὴὼ ἀοπιϊὰ 6010 οοΡ 88}} βυυΡ 
ἈΘΕΝΜΟΓ γΡ Οκβδίοα; οοῃίγα νρ τος ΒΥΤ 8.9 ἅγῖὴ αμέὲ ροξεϑέαίο, [τἶμι} ογη, 

4. ροβὶ πέσον. Ροῃ) σπεσ. τ. (19 οἴ") περ. αὐτὸν (Ε νῷ αἱ 1τἰπὸὶ (888 

τουτον). .Ὁ ὡς μῶν τὴ δ. δ. η. εὐσ. τουτο πεποιηχοτῶν τουτο πε- 
ρυπ. αὖτ. (ἃ ει απιδιιϊεὶ ᾿ιϊο) 

18. κι τσ. κι νακ. 6. ΒΕ 8] Ιοῃρα ρΡ] βδἢ βυυῦϊγ δὖῦρ ὙΤΒάοίδης ΤΏρΡΗ 5, 
Οδο.. ΑΡ 818 Ὁϊὰ δὰὰ ϑέος δηία ἐσ. (Ὁ ἐσακ)ὴ δὲ νακ. (1), ἰΐϑιαι ὁ 
4132 ΟἿν ΤῊΡἢΣ ὁ ϑέεος, ἰίοα νῷ δοίμυϊγ οοὸρ ἃγθ (στὴ δἀἂὰ δηΐβ .σ.) 
[τἷπὶ [ἣν (29. Ιγἱπὶ οχὴ)... ἢ ΔϑΙἣΡΡ ὅῷ χρ | μὲν (ΟΡ 82) 6. ΑΒΟῈ 8] 
Ἰοπᾷε Ρ] νᾷ 5.1} 815 οἴδηΐ ΟἿγν ΤῊρἢ [τἰπῦ 4]... ς οἵχ ὁ. ἢ (ημέις ῥγὸ 
υμι.» ἃ ο12) 41] (νν μη)  παρεέδωκ... ΡῈ ΒΥΥΡ τὴβ' Ἰγἰπὶ δὰὰ εἰς κρισιν 
(Ε κρυτηριο») ἡ απηρνησασϑ. ] αὐτὸν ο. ΜῈ 8] Ρ] 588 ΒγτΡ ΟἿ 4] 
.ΑΒΟ ἸοἿ 4119 νῷ 4] τὸν Ὠϊὰ [τὲ Ἡΐον οτὰ (6 5 1,5) [κρυναντος (0 

αἱ -γοντος) ἐκ. απολ. (438. οορ βδὴ 4] δᾷὰ αὐτον) : {πῇ σιπι γϑηρλξονς 
οι υοἶεί, δοίμυῖς νοϊοπίθ 60 υἵνμηι δυηὶ ϑογύαγα υοδῖβ: ΟἿγ (ρ. 88. δὰ 
ἢ. 1) οὐκ εὖτε Θελήσαντος ἀλλὰ Κρίναντος, οἰδὶ ῬΆΆ]1ο δηΐα : δύο τὰ 

ἐγκλήματα, καὶ ὅτι Πιλ. ἤϑελεν ἀπολύειν καὶ ὅτι ὑμεῖς ἐκείνου 9ϑε-. 

λήσαντος οὐκ ἠθελήσατε... Υ πειλατοι του χρειναντὸος ἐκευνοι απολ. 

αὐτον ϑέελοντος, ἃ οαηὶ τιατοαδϑϑεὲ ἐἶϊ6 ἀἰϑηιίίοενε οὐκ νοϊιϊξ 

14. υ δικανον ἐβαρυνατε (ίοπι [τί ἀρσναυαδβίῖ8) καὶ (Ἑ ἘῈΡ τᾷ αὐὰ 
μαλλον) ἡτησατε [κὶ Αὰρ ζὴην καὶ χαρισϑ.υμ. 

16. ἐπι (119. ἐν, ἰΐϑθιη νῷ ἃ 6 οὸρ 588} 4] [τἰβῖ), , οἵὴ 8 1οἵ 413 Ι υ»εν» 
τουτὸν ϑεωρειτε καὶ οεδατε οτι. ἐστερεώσεν (Ὡ ἐστερεώσεν᾽ τὸ : ὁὐῃίγα 
Ομ γθοόσοτι ἐπήγαγε Καὶ τὸ ὄν. αὐτ. ἐστερ. αὐτόν. Οοπίτα Βυπέ οἱ, Οες 
ΟἾἘ Ἰοῖΐ 610) 

11. Ὁκ αΨνδρες ἀαδελφοε  οἐδα.. Ὁ ἐπισταμεϑα, 415 οἰδατε (αθ61}} ὁδετε Ὁ) 

ὅ, 81. 



10 ΑΟΤ. 8, 18. Ῥείχαβ ἀθ ΟἸσἰβίο ἃ ρσοριθίϊβ ρσϑδϑαϊοίο 

σ , ενΥἷἄ .: ᾿ς «ον , ἃ ἢ 
ξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν᾽ 18 ὁ δὲ ϑεὸς ἃ προκατήγγει- 
λὲν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν, παϑεῖν τὸν Χριστὸν 
αὐτοῦ, ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς 

Ἁ 3 τ « Ἂν Α “ , Ο Ἃ Ἁ 

τὸ ἐξαλειφϑῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλϑωσιν καιροι 

ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 20καὶ ἀποστείλῃ τὸν προ- 
4 4 - 3 Ρ μηγέ μι - 2 Α Ἁ ᾽ 

κδχδιρισμένον υμῖν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, 21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξα- 
τ 

σϑαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ ϑεὺς 
-- διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπὶ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 22 ἥωυ. 

ΕΣ ΕΝ Ἷ σῆς μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ ϑεὺς 
“6 6θη 

ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ αὐτοῦ ἀκούσεσϑε κατὰ 

17. ἢ οτι ὑμεὲὶς μὲν [ ἐπραξατε.. Ὁΐ δἂᾶ πονήρον, Ὁ" 84. ΒυγΡ τοῦ 
[τἶπι 4] τὸ πονῆρον 

18. ἅ.. νετ ο, ἀοτηϊὰ Ὀοα] Π4] νρϑὶχὶ 1γοα] οιθά1 71Δας φιΐ (5γγν δ ίπ 
δύῃ ως) [ αὐτου ἢ. 1. (α΄) 6. ΒΟΡΕ 1οἵϊ (τ. χρηστ.) 418 νῷ ΒΥΎἊΙΓ ἂγθ 
δύ ΟἿ Ιγΐὶ (6 6." δοιὴΡΡ [ἅδε αἴτοᾳ ἴοοοὺ μαθϑί).. ς ροβί προφη- 
τῶν ροῃ ὁ. (Α, βθἃ Α οἵὰ παϑ΄. τ. χριστ.) ἃ] Ρ] 6οΡ Ἀθίῃτο δὺῷ οἷς... 
αἰγοααθ ἰο060 οἷ 4}3 58} : 

19. εἰς... Β προς Ϊ ν" (νν ρΡ]; ποῃ ἂπι [) τας αμ. ὑμῶν Ϊ οπως ἂν ελϑω- 
συν (υδτ ἐπελϑ. Τοτὶ φιρονύθη.). να μὲ οππς υεπογίηξ [ Ἑ [ἀλ]} να] δὴ μοβί 
αναψυξ. δΔἀἂὰ ὑμὲν, ᾿ΐδθιῃ ροβέ ελϑ. Βϑαδὺ οοὺΡ ΒΥ ΒΥΥΡ ο.μ|8,10 χὴν] 

[τἰπὺ Τοῦ | Ε 8ἃ] τηῦ οπὶ τοι! 
20. προκεχειρισμ. (6 Ὁ 52) ὁ. ΑΒΟΡΕ 8] ρ]υ 860 ΟἿγ Ἐπ1}81 ΟἼχοι 8] ἰΐθτη 

φ»γαδαεϑἰϊπαίιηι (ἃ, 6 φιυιὲ ρναφαϊϑεϊπαξιιϑ 682), ρ»αφραγαίιη, ([τἰ αἱ] ργαείο- 
βἰσπαΐιπι (Τ᾿ τι), βία ] τ τ αα6 88}} βυσαῖτ 4] (αοἰμαὐγτ προχεχρισμ. το 441) 

. 5 προκεκηρυγμενον (:: οἴ 18, 34.) ας. πιΐπ αὐ νὰ ἐγ ρῥϑις ἰΐοτη Οὐ Οθο, 
Ἰξεῖι φιὶ ργαοαϊοαζιβ 68ὲ νῷ Φ0Ρ μήν ῳ απημποϊαίμηι νου ὙΥΠΚ.) ΧΡ 

ἐν» 6. ΒΌΒΤΕ ἃ] ρ] 55 ΒΔἢ ΒΡ ΤῊρΡΗ}.3,. ς ἐν χν ἐς. Αὐ Ἰοῖΐ Δ] μι νΥ 
ΡῚ ΟἿγ σβσοη ὕοϑβια [τἰπὶ (Τ᾽ τ οἵη 29) 

21. τῶν (6Ὁ 832) ὁ. ΑΒΟΡ ἃ 1οἵ 417 νρ οὺρ 58} ΒΥῚ ὅσ δϑίῃ αὐϑ Οὐ Οἢγ] 
[γι Ταῦ. . Ε 8] Ρὶ] ΒυγΡ αὐῦῷ ΟὨγ' ἤχου ΤῊΡΗ πάντων τῶν, ἰΐοιη ς 
παντῶων ας. Ῥϑυοὶβ αἱ νὰζγ ταΐη Οὐδ Οδο; 18. αὐτῶν των, 813 ΡΊδῃ8 οἵὴ 
Ι απ αιων. αὐτου πρ. ὁ. ΑΒΟ Ιοἷϊ 4] 4]ῖᾳ ΟἼγοα θΐίςο, ἴθι ΡΥΆΘΠλ880 

τῶν ΒἜ 8], ἰΐϑιη αὐτ. (4. Δἂὰ των) απ αιω. πρ. 4. ΟΥ νᾷ..» (αυτοι! 
τὼν πρ.) 19. γί Οὐβιὰ [γἱδΐ Τοῦ οὐχ (6 090) ἀπ ανω... ς αὐτ. προφ. 
απ ανω. ὁ. τιῖῃ ῥχτὴ ΒΥΓΠ τ 4] (οορ ὑγορῆ. 80). ϑαποῖον,. αὖ αείογπο, ΒΔἘ 

απ αἰων. οὕτα ελαλ. σοπϊ.) ΟὨγ! (6ι' τι αγ. αὐτῷ πρ.τῶν απ αν. ΤΊ 1." 
22. μωυσῆς 6. ΑΒΟΡ Ιοἵ 4] τὰ .. ς μωσῆς 6.Ὲ 8] ρὶ (ἀ6 νν νἱᾶδ 4110]} | 

μὲν (6 832) ὁ. ΑΒΟΡΕ 1οἵἱ 4] τὴῦ νρ οῸΡ 588} ΒΥῪΡ δϑίἢῃ 8] ΟἸσὶ εἰμὶ 
ες δἀἀ γαρ 6. τρΐῃ Ρ] ΒΥῪ 81 ΟἿγ 4] | εὐγτὲν (6 ὁ. Αβς 1οἵ 4]ῦ γε 

ΟΟΡ ΒΥΓ.. ς ῥσϑϑῃ χροὸς τοις πατέρας (4] αἂἀὰ ὑμῶν 8. ἡμὼ»Ψ) 6. μὰς 
αὐ νάϊ τηῖη ΤᾺΡΗ 1 "ς, οδάφδι (Δἀάϊξο μῶν ᾿ὶ ἃ] 88}} δϑίἢ [τἰπὶ, δὰ- 
ἄϊιϊο ὑμῶν Εὶ ἃ] Βράἀθ7) ροβίροῃ ὉῈ 8} πιὰ Βοάδτ βδῇ δϑί Βαϊ ΔΥΠῚ ΤΥ 

Ομ Ιχἰδὶ [μων ΡΥ 6. ΑΡ Ἰοἵΐ 4] μη] νῷ δὺῦ οἷς Ομηγ' [χἷπὸὺ οἵη Β 60. 
ΟΡ βα ἶχί νγοΐ (ϑΥγ οἵῃ ο. 9. υμι..} Ιφσηΐοῖρ! ΟἾγῖ. . ΟΕ Δ] τὴι ΒγῪΡ 



σογϑτη ΡΟρΡαΪο ογαϊίοποτα παθϑί. Αοί.4,,.. 11 

πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 25 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις 
ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνον ἐξολεθρευϑήσεται ἐκ τοῦ 
λαοῦ. 24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ “Σαμουὴλ καὶ τῶν καϑ- 
ἑξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 20 ὑμεῖς “ἀν αν ὃ 
2 Α ς «"Ἁ - - Α -“- ᾽ τ ’ὕ ἐς Α αἱ 9 8. 

ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαϑήκης ἧς διέθετο ὁ ϑεὸς 
Α Α ’ - Ε ἴῃ ’ Α 2 [4 ΕῚ ἱρὰ [4 πρὺς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ Καὶ ἐν τῷ σπέρ- 

ματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 206 ὑμῖν 
πρῶτον ἀναστήσας ὁ ϑεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὑ- 
λογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφϑιν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πορτηριῶν ὑμῶν. 

Ιν. 

1 “αλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ 
ε “- Δ «ε 4 .- κε - ᾿ ςε “ ’ 
ἱερεῖς καὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ ἱδροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 2 διαπονού- 

ΒΔ Ἀ ἰγΑβιὰ αοίδας, Ταβαυδοθέ ΤΡ Οδο ἡμων[ ὑμῶν 8506. . 987 α]ὅ Ιυδί4 
ΤῊΡὮἷ ἡμῶν ] Ὁ [οὔ (ἀπίθα ἀαναστησὴ) 818 λαλήσει 

28. εαν 6. ΑΟὉ ]Ἰοἵϊ 8] Ρ] ΤΩΡ .. ς (8) ἂν 6. ΒΡῈ 8] ποι 18 τι! ΟἿΥ Α]]| 
ἐξολεθρευϑ'. δ. ΑΒΟΡ οΐο.. ς ἐξολοϑρευϑ'. ο. Ἑ δὶ οογίθ ὑ}6ὺ 

24. Ὁ οἵκ δὲ, ἢ686 ΘΧρΡΥΙτΩ νρ (Οχρτὶπι 6 888} ΒΥΓΡῚ ἃ] [Ὁ κατεξῆς | ὁσοι 
Θ᾽ ΑΒΟΥ {1 ) ΟἾΠ Ὲ Δ] υἱ νά (γ οἵηῃ ἃ [τἷδὲ ΟἿτν Οἤτοι δἱ... οὔ Ετ" (" ὁ) 
“ἢ γῇ ΘῸΡ 88} ἃ] | ἐλαλήσαν .. ΟἾ δὰ ἐπροφήτευσαν | κατήηγ7. 
5. ᾿ΑΒ(οὐ νἀ γ)}0Ὲ 8] Ἰοηρθ ρὶ νρ (αὐἀηιιέαῦ.) ὁοΡ 881} βυγαΐγ δίς ΟἿ 
ΟἼτοπ 8] [τἷδος, ς (-- ΟὉ 82) προκατὴγ77. «. Οὗ αἱ ποὴ ᾿ΐϑ τι Οὐβια 

25. οἐὕτοι δ. ΑΒΟῈ Ιοἷϊ 4] ρ] οἰο΄.. ς (-- ΟΌὐ 52) οπὶ οἍὐ 6. ἢ ἃ] τὴὰ 
ΟἼγοι ΟἾΓ589Ρ9 κα] ης... ""η»]| διεϑι. (ΑἸ εϑέτο) ὁ ϑ. ς. ΑΟῈ Δ] πῦ νἀ οὴὴ 

γε βυγαῖ δίο ΟἿγ Οὐβτα 8] . . ΒΡ 600 88ῇ [τἰπὶ ο 9. διεθ. (1,Ἀ)} ἡμῶν 6. 
ΒΟῸ 8] ΡἈΙΟΥ νϑ (0Ρ β8 04 ργτυ οί 4] Τγῖμθ,, κἀκ οἵ 416 βαῃίχιννοι 
ΑΥτὴ 515 οἰθὰ (ἢγϑια ΟἾγου ΤῊΡΙ 1 3 ὑμῶν (49.) 4 ἐν (6 8552) ας. ΑΒΟΡ 
ΒΕΓ Δ] ἸΙἸοὴρᾳ Ρ] γᾷ Π0Ρ Βδἢ βυγα! 41] ΟἿν ΟἼγοη δἱ τοῦς ς οτὰ 6. τηΐῃ 

αἱ νάϊν ῥδϑὺςδ 6 (6 8δ6πιῖηϊ ἐπ0)] Ο ἐπευλογηϑ., Α" (να τ) 41 ΟἿΓ 8] εὐ- 
λογηϑ. 

26. ἀγναστ.ο 9ϑε. ο. ΒΟ ἃ] ΒΥ δορί ΑΥΡ οδὲ.. ς (2) ο ϑε. ἀναστ. ὁ. ΑΡῈ 

8] Ρ] νᾷ ΒΥΤΡ 6ΟΡ 858}} ἂἱ ΟἿγ 4] [ τὸν π. αὐτ. ο. ΟἿΣ 1οἵϊ νγν Ἰοπρθ Ὁ] 
Ομν ΟΒγου 'ΓΆρΙϑ εἶδέ, ς (-- ΟΡ ΚΖ) δἀὰ εησουν 6, ΑΒ 8] Ὀ]δζ 8] 
ΔῚΡ Οοϑιὴ ΤῊΡΕ᾽.3" 4] ἢ ἐξαπέστειλεν 1 Ὁ Ομγὶ ΤῊΡΒ"" [τἷπὶ πὴ αὖ-- 
τον  Ὀδ᾿ ευλογουντας τ" ἑκαστος [απὸ .. Ὁ ἐκῚ μῶν δ. ΑῬῈ 8] ρὶ ΒΥΥ 
(οτι ἐκαστ.) βυγΡ δου! 41 ΟἼγοη Οὐδ ΤΏΡ ἢ 1 015 ΤΉρΉ3. 018 οαὶ.. Οὗ 
8418 αὐτων (12) οἱ 15 αὐτοῦ, ἰΐθτα 8. αὐτῶν 8. αὐτου νῷ (ΟΡ ΒΔ} Δ] {τἰμὶ 
..8 Ομ τ" ΤΡ 8" ΡΙδῃθ οὐὰ 

ἘΝ. 1. λον... ΒῈ Τοῦ ΒΥ, ΒΥΥΡ Τὴ εγὸ ΤῊρΡΠἷ Το δα ταῦὔυτὰ τὰ ρη- 
ματα νεῖ] (αἱ Ὁ χορ! ΤῊΡΒ7) τὰ ρημ. ταὔτ. ] αντοῖς .. οἵαὰ ἢ τῷ [οἱ 
ΒΟ 4. δοίμυϊ οὐ ἀρχέερεις [καὶ ὁ στρατ. (20Ρ 58} ΒυγαΓ 4] οὐ -γοι) τ. 
“ερ. (ΒΥΥ παθα6 ροβί σαδὰδ,) .. ἢ οἵΏ 

2. διαπονουμ. (οἱ και διαπ. ναϊτ, ᾿Ἰΐαπι ΔΘ ὮΡΡ, δϑί το οἱ) .. Ὁ" κατα- 
ΤΙΘΟΗΒΌΟΕΡ. Ν. Τ΄ Εαϊϊ. 7. 28 



δ, 18. 

18 ΔΑοι. 4,8. Ῥοίγυβ οἱ [ομδμη65 οδρίϊ Θογϑιῃ βυμθασίο. 
------ - . ---- μόρια, κου κρ τιρςουύτοςς δου τος ῶαα,, οὐδ... 

μδνοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ὃν τῷ 
3 -«- ᾿Ὶ 3 ᾽ ᾿ι 3 [αν 3 4 3 ᾿ 2 “- ᾿. 

Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεχρῶν, Ὁ καὶ ἔπεβαλον αὐτοῖς τὰς 

χεῖρας καὶ ἔϑεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον" ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδι,. 
» ᾿ς “- 2 τ Α ’ 9. » ΝΟΣ) ’ 

.4 πολλοι δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενηϑὴ 

ὃ ἀριϑμὸς τῶν ἀνδρῶν χιλιάδες πέντε. 
3 ’ δ..." 4 4 -«- Ν Ψ Α 4 

Ὁ ᾿Εγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχϑῆνται αὐτῶν τοὺς ἄρχον- 
Α » ς 

τας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν ]ερονσαλήμ, 

6 καὶ "Ανναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿,Α1λέ. 
ξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, 1 καὶ στήσαντες 

2 Α 3 3 ’ ὲτ ’, ’ ἋΣ , 5), ἢ 

κύτους ἐν μέσῳ ἐπυνθάνοντο Εν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἕν ποίῳ ὀνόματι 

ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; ὃ τότε Πέτρος πλησϑεὶς πνεύματος ἁγίου 
ΎΊ΄ » 2 ΌΘῃΨ ἣῃ: ἊΣ " ’ “ἋΣ ὔ 

εἶπεν πρὺς αὐτοὺς ᾿ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ ᾿Ισραήλ, 
» - Ἁ 

9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεϑα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνϑρώπου ἀσϑε- 

πον. (ἢ καίαπον».)}} ν αναγγελλεῖν τον ἤσουν ἐν τὴ ἀναστασει ] τὴν ἐκ 
ἃ. ΑΒΟΕΒῚ ΟἿ 4] νρ ΒΥ οὸΡ οἷο ΤῊρ 3 οδῇ .. ἢ ἢ 8] ἔδγοδὺ α σϑρ 
ΒΒ οί ΔῪΡ ΟἿΥ ΤῊΡΑἾ [μοἱ των (607) 

8. ἐπέβαλον (415 --λλον)ὴ .. νεῖ ἐπειβαλοντες οἱ καὶ ἐϑέντο ] εϑέεντο ο. 
ΒῸ ἰοἵϊ 4] Ρ] τος ΤῊρΡἢ"" μοϊζ.. δάὰ αντοὺυς ΑΟῈ 8] τὰ νυ ἴδσγθ οἵηῇ 

ΟἿν ΤῊΡΒ3 οδὲ  ν 40. ἐπαύριον 

4. Αἰ οἵὴ τὸν λογον] ἢ χαὲ ἀριϑμι. τε ἐγεν. ανδρ.] καὶ ἐγεν. (Ὀ8τ᾽ τε ἐγεὲν. 
Ροβί αρεϑμι.) ο (ς. ΑΕ Ιοἵἷ 4] αἱ νάτν οσῃ ΟἿΓ 8]; ΒΡ οὐχ: ἰΐ8 1.0) αριϑμ. 

τῶν (Ὁ οἵ) ανόρ. [ χιλεαδ. ς. ἃ ἰοἱξνᾳ (εἴ. δὼ ἴὰ ἀδιηΐὰ ἃ]) οοὸρ (ἰδ 
88 Ὁ) δαί Η1].. ς ὡσεε 6. Ε 8] Ρ] ΟἿΓ 8], ᾿ΐθτι ΒΌ 8] ὡς (μη 49.), ᾿ΐοπι 

τοῦ ΒΥγῦ ἃ] 

ὅ. νυ" αὔριον ἥμεραν [ Ὁ συνηχϑῆσαν οἱ ἀρχ. κ΄. οὐ πρεσβ. και γρ., ἰΐθτη 
αννας οἴο αυτων ὁ. ΑΒΕ ἃ] ΡΙΟΥ νῃ 5Β8ἢ ΒΥΥΡ 8] ΟἿΓ 8] .. ὁπὶ ἢ 412 βυγν 

ΟΡ δϑίμυϊ αν τοὺς πρ. κ. τοὺς γ0. 6. ΑΒ (οὗ Ὁ) δὶ γῆ οαἱ.. ς 
Ὁ18 οἵα τοὺς 6. Ε 8] ρὶ ΟἿγΓ δ] ἐν (60) 6. ΑΒΡῈ 8] ρπὶ β8ὲ} (νρ ἃ 6 
ἐπ λϊοτγιιβαΐόηι) ΟἾΥ᾽ οαΐ . . ς εἰς 6. ΤῊ ἢ] ΘΟΡ ΒγγΡ ΟἿ γἾ ΤΈΡΕ" (:: Μι 
20, 8. συνηχϑησαν εἰς τ. αὐυλ. ποη Πποῖ, π66 Β᾽τ1}18. 4110) ... ΒΥΤ ΟἿῺ ε. 

"ερ.. ἰΥϑΒΡ ΤΡ 2 δηΐο χ. γραμμι. 

6. ΑΒΡ (νἱάε ἴατα δηΐ6) ἰοἵἱ 413 (8. ῥ]Ὸγ ) καὶ ἀνφϑας ὁ (οἴη Β) αρχιε-- 
θευς κ. καιαφας (Ὁ χαΐφ.) κι εὐαννῆς (Ὁ ὠναϑας, ἃ ̓ Ἰοραίϊδα8) κ. ἀλεξαν-- 

δρος ([.η} [ ἀαρχιέρατ, (»οπέϊεαϊξ ἃ 81) .. 415 ἑερατικου (ϑασοταοίαϊἑ νῃ 
6 ΟοΡ δοίμυϊ δ ΚΡ) 

1. ἐν μέσω 0. ἘΒ 8] Ἰοηβθ ρ] ΟἿγν ΤᾺΡΕἷ 3... ς (Ξ- 6Ὁ 852) ῃ ἐν τω 
μέσω ς. ΑΒ οἷ 4] ποῃ ἰΐα τὰ Οδ6 οδὲ [Ε τουτο ἐποιῆσ. 

8. του (41ἷ οἵη, 8413 δαἀὰ λαου,, ΒΥΥ ἀοτπι8) ἐσρ. ὁ. ΒΕ 8] υἱ ναϊν οπηη 

Βοάδτ χορ βυγθϊ ατν Αἱ ΟἿΣ ΤῊΡΒ οδὶ Ιγἷπὶ ΟΥρ Απιῦ.. ΑΒ νῷ (010 
ΘΟῸΡ 588} δοίμἷγ ΟΥυ ΕᾺ]Ω οτὰ (120) | Κὶ 8] νρϑ (ποη ἰΐθπὶ πὶ ἔπ ἀδιιϊὰ 
81) σο]Ὁ ΒΥΓ 8] οδἱὶ Ουρ ἴῃ ἢ. δἀὰ ακχουσατε 

9. ανακρινομεϑα .. θῈ Τοῦ ΒΥῪ ΔΘΙΏΡΡ 8479 [χἷπὶ Ουρ δἀὰ ἀφ υμων] ἐπι 
.. Ὁ 4]8 ἐπ 



Πεξεομπεῖο Ροίτὶ. Πρ ογϑῆο βγπϑάτσι. Αοἰ, 4,16... 19 
- τ ᾿ - « ΝΣ 4Ἁ 

γοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται, 10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ 
4 - “-“,} ’ Ψ 5 ΄“΄»Σ», 5 “ - - 

παντὶ τῷ λαῷ Ισραηλ, τι ἐν τῷ ὀνόματι ]ησοῦυ Χριστοῦ τοῦ 

Ν αξωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ ϑεὺς ἤγειρεν ἐκ νξχρῶν, 

ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 11 οὗτός ἐστιν ὁ 
λίϑος ὁ ἐξουϑενηθϑεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων, ὁ γενόμενος εἰς 

᾿Ὶ ’ 4 2 “᾿ 2 δ 5 λ΄ ε ,». δϑωλ 

κδφαλὴν γωνίας. 12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδεν! ἡ σωτηρία᾽ οὐδὲ 
᾿ Υ 3 κ, “ 4 Ἁ 2 Α - , 3 2 ’ 

γὰρ ἄγ α ἔστιν ἔξξρυν ὑπὸ. τὸν οὐρανὸν τὸ εΟΟ ΜΕΝΟΣ ὃν ανϑρω- 

ποις ἐν ᾧ δεῖ σωϑῆναι ἡμᾶς. 18 Θεωροῦντβς δὲ τὴν τοῦ Πέτρου 
Τὰς δηδ  οὲ καὶ ᾿Ιωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνϑρωποι ἀγράμ- 

Α - , ; }] 

ματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν 
Ὁ » ΄ ’ » , ᾿ 2 - ζς μή τῷ Ἰησοῦ ἧσαν, 14 τόν τὲ ἄνϑρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα 

᾿ ’ 3 «Δ 2 “- ’ Α 2 

τὸν τεϑεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 1Ὁ κελδύσαντες δὲ αὐ- 

τοὺς ἔξω τὸὐ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους 
10 λέγοντες Τί ποιήσομεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ 
γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾿ αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν ᾿]ερου- 

10. εὖ χὺυ (ἃ γὺυ τύ, χὺ οτχὴ δῖὼ δϑίῃτ0 δΡῚ... Εὶ νρϑᾶ (ποῃ ἀδηια δπὶ Ὁ) Γθρ 
Ρ΄δθια τοὺ κυρίου (νρθᾶ δΔἂᾶ ἡμων) [Ε ΒΘΑΕΥ͂ βυγρ τὰρ γορ ΟὙρΡ υγιῆς 
(Ε σημερον υ7., ΒΘΑαΒΤ υὑγ. σημ.) καὶ ἐν ἄλλω οὐυδενε (:: οὖ ν. 12) 

11, εξουϑενηϑεις (εἴ. Τπαχὶ ΤΡ) .. 41] αἱΐᾳ Οὐ Οἷγν Οες -ϑδϑένωϑεις, 
4. Ὠϊὰ ΤῊρΒδ᾽ -δενωϑεις [οὐκοδομὼν (6 θ΄.) ὁ. ΑΒΡ 8] ρῖὰ Οὐ Ὠϊᾶ οδὶ 

ς -μουντων ο. Ἑ 81] Ρὶ ΟἿγΓ 8] 

12. καὶ οὐκ '84ᾳ σωτήρια (ἡ σωτ. οἵὰ Ὁ) .. τὰρ {πὶ Ογρ Βδραρί Αὺρ 
Αὐὴῦ Απιρτβὲ 1,60, ἰΐθτη (οπηΐβ80 βίσω] ν. 11.) Θυδαβί οὐχ (6 Ὁ5), ηἶδὶ 
ᾳαοά πΠομη1}}} 6χ ὉΡ ᾿ἰβι18 ΠἰθΘΓΘ 8644 ἈΌΒα.6 ὈΓΙΟΣΙ ΙΒ ΔΒΌΣΓΘ Ρο- 

ταϑταπέ οὐδὲ (610) 6.48 8] Ρ]υ 5830 οοὸρ 58} Πιὰ Τηᾶτι ΒΔΒ οδί... ἢ τοῦ 
ΟΥΡ ἃ] ου᾽.. ς οὔτε 6. Ἑ 81 ρτὴὰ ΟἿγΥ ἃ] ] ον. ε. ἐτερ. 6. Β 8] ρὶ διὰ Ομγΐ 
ΤἬΉΡΗ 1 35. ΑΕ 4] ἔπ ἀοτηϊὰ 4] Ογτ ον». ἐτ. ξ., Ὁ87 Β88 [γἷπί Αὔρ 8] ε. 
ετ. ον., ἃ ἘδὈδρί αὐξιαὰ 6δὲ ποι.) ναϑὰ αἴϊμα ποπι. 68ὲ, ΕΛΉΘΥ ΓΟ ἔστ. 
ον. ἕτερ. ] ὑπὸ τ. ουρ. ὁ. ΑΒΡΕ 8] τυ νν Ἰοπρθ Ὁ] ΟἿν Τμαχι [ταὶ ΑἹ 

. ὉΤῺ ἢ 8140 ἔργ ΔΓΡ 8516 ΤῊρΡ1, 32 [ Ὁ" ὁ δεδομ. (ἃ φιοά ἀαίεπ 68ι)} ἐν 
ανϑρ. .. Ὁ 813 τορ νρ [τἰπἱ ΟΥρ 8] οἵ ἐν μας (εἴ. Ὑπάγι ΟἿγ ἃ] [γἰλὶ 
81; 1ἃ οἵη) .. Β ὑμας 

18. νυ τὠανου (πὲ 8016} οἵα καὶ ἐδιωτ. τὲ (6. ΟΥ 4] οἱ .. Ὁ 6 60} δὲ 

14, τε (6) 6. ΑΒ "ἢ (ἢ ὁ) Ε 81] τῆι νυϑ Β8}} Βυ γαῖ βου ανν ΟἿγ ΤῊΡ 
1,οἷξ.. ς δὲ α. ταΐη ρΡ] οορ (υἱάοηξε8 αὐτο δἰΐαπι) ΤῊΡ" οδ [ υδτ το 

ειχ. ποιῆσαι ἡ αντιπεὶν 

15. υδτ δοίμυϊ οχ δὲ [ αὐτοὺς .. 815 αὐτοῖς [| ἀπεέλθειν .. ὈΕΤ τοῦ ὧπ-- 
᾿ ἰ νέου Ι συνεβαλλ: α«. ΔῈ 4] ῬΙαΒ89 νῷ τοῦ ΒΥΧΥ φοὸρ ΟἿγ ΤῊρΡΒ΄ [οἱ ἢ 

ος συνέβαλον ο. ΒΡ 8] ΡθΠ ΒΥΓΡ 58}} δϑ[}} ΤΏΡ 3 οδΐ 

16. “τοιήσομεν 6. ΒΌΞΤ 8] Ρ] 6 Γ6 νβ 8] ΡῈ ΟἿν ΤἘρ} 5 Το ΑἸ .. αὶ 
8.135 ἔεγ ἃ ΤῊρΡἢ" οδἱ -σωμεν (α΄ 49. :: οἵ 2, 87.) γέγονεν (ΒΥ ἽΣ 
γονερομ)... 815 ἐγένετο : 

ΡΩ 

8, 8. 16. 

.ΦὦῬὈΕ 41, (118), 

» Μι " 42. »᾽ 

4 



380. Αοἰ. 4,17. Ῥοίγαπι οἱ Ιομβῆηθηι αἀἰπ {{1| Βυποασίατη 

σαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεϑα ἀρνήσασϑαι᾽ 11 ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 
ΑἉ ὰ; - 4 - ΤΝ 

. ἐπὶ πλεῖον διανεμηϑῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεϑα αὐτοῖς 
- - ι Α ῃ . 

μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνϑοώπων. 18 καὶ 
3 Α 

καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καϑόλου μὴ φϑέγγεσϑιαι μηδὲ 
- » ἅ - ΑἉ 

διδάσκϑιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ησοῦ. 19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης 
ἀποχριϑέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 

ϑεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ ϑεοῦ, κρίνατε᾽ 20 οὐ δυνάμεθα 
Α 4 - Ἁ ἮΝ Α δ [4 ᾿ “- { ᾿ 

γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ προσ- 
ἀπειλησάμδνοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολᾶ- 

2 ’ Ἁ Α δ Ὁ ’ 84. 7 " ΎΌΘ. 2. 

σωνται αὑτούς, διὰ τὺν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν ἐπὶ 

τῷ γεγονότι 22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλδιύνων τεσσεράκοντα ὁ ἄνϑρωπος 
ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 

Η] 9 , λΎ Ἁ Α 395. ἢ Α 3 ’ 

20 ᾿Απολυϑέντες δὲ λϑον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν 
“ 4 Ὀ ᾿ ς } Ἂς ν. ε ’ Ϊ΄ ς «ὧν ὅσα πρὺς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 24 οἱ δὲ 

16. τυϑτ φανεροτερον ἐστιν] ἀρνησασϑ'. ο. Ἑ ἃ] Ἰοπρα Ρ] ΟἿγν ΤΡ Ἶ" 2 οδί 
... ΑΒΡ 841}9 Βαβ88] ἀρνεισϑαι (1) 

11. α"" αλλ (ομλ 087) ἐνα δὲ [Ὁ ἐπι πλεὸν τι ' λαὸν .. Ἑ ΒΥΥΡ π|β' (πῈ ἀπι- 
»ἴδιδ εὐ ἀϊοϊδὶο ἑη, ροριιζο ργορίον 8βογπιοθεβ ἢ 08) τοῖ 1,οἰ δα τα ρηματα 
ταυτα (τος ἐβίογειπι) [ ἀπειλή 6. Ἑ Ὁ] ΡΙΘΓ ΒΥΥΡ ἃ ΟἿν ΤῊρἾ 5 οδί .. 
ΑΒΌ δ)ὅ νν ρΡ] Β4889] Οδς 1,οἱΓ οἱ (128) [ἀπειλησωμεϑα ς. ΑΒΕ 8] ρ] 
νν ἔδσε οἴὔὴ ΟἾν (864 ἀϊδ' οἀἀ) ΤᾺΡὮ ως]... αὉ΄ -σομεϑα «ς. 4139 
οδί ΤῊρμϑ'; ἰΐθιῃ Ὀδτ" (ἢ ἐπιλ.) ἀαπιλήσομεθϑα ουν [ μῆήκετε..Α 142. μὴ 

18. και καλ. αὐτοὺς .. ἢ ΒΥΓΡ τ χορ μοὶ συνκατατιϑέμενων δὲ αὐτῶν 
τή γνωμὴ φωνήσαντες αὐτους, οἱ Ὁ ΡεΓρ παρηγγέειλαντο κατα τὸ μὴ 
φϑ. ] παρήηγ7γ. 6. ΑΒ δ᾿ Ε 8] τὴυυ νρ ΓΙᾺ ΒΡ ΟἿΓ οδί (-λαντο) .. ς 
(605) δἀὰ αὑτοῖς ὁ. 1. ἃ] Ρ] νν ρῃὶ ΤὨΡΕ 5 1,οἰ|τὸ .. Β οχῃ (1) 

19. ὁ δὲ πε. κ΄ (Α δαὰ ο) ἐω. .. " ΒΥ͂Σ ἀοίμυΐν 1, οἱ ἀποχρείϑεις (γν ΠμοϊΓ 
-ϑεντες) δὲ πε. κι ιωανῆς (ἃ οἱο -»ν-} [ εὐπαν (5. Β; ς Τιῃ 49. -πον α. 
γ6}}}) πρ. α. (ΘΟ 58}} ΒΥΧ 6ἴ8) 6. ΑΒΌΕ 8] τηῦ νβ' 00 Β8}} ΒΥΤῸΓ Αγ ΟἿΓ 

..ς πρ. α. εἰπ. ο. 1. ἃἱ γὶ] ΤΏρΠ" 5: (οἱ οτὴ σρ. αὖτ.) | δεκ. ἐστιν... 
Ἑτουτο ὑμῶὲν δικ. φοαινέται Ϊ ακου. μαλλ. (εἰ. ΟἾγν5 [μοἱΓ δἰ6) .. Ε νβ 
μα. ακου. . 

40. εἰδαμεν ὁ. ΑΒ 8] Ομγθαθ ς -δομὲν 6. Β᾽Ε 8] ΡὈ]6Υ (41 ἐδομεν)] μὴ 
.. Ἐ" ἀ" οἷ 

21. " δἰ νῷ σοῦ 888 Βὺγ [μοΐῇ μη (415 μηδὲ) ευρισκ. (41; ευρήκοτες, "Ὁ 
6ῸΡ ΒΥΧΣ 8] δἀὰ αὐειαν) [ τὸ πως .. ἢ" οπως, ἃ φια .. Ἑ 18. Βδ} οἵη 
το κολασωντ. 6. ΑΒΌΕ 8] ρτὰ.. 609 -σονται ο. 8] ἔογεϑϑ. ΟἿν ΤἼρΡἢ 7 5" 
οδί] δια οἷο... Ε φοβουμενοι τὸν λαον᾽ παντ. γαρ (π. γαρ εἰ. 1,οἱῦ 

22. τεσσερ. 6. ΑΒ(ρ 1) οἷς... ς (8) τεσσαρ. ὁ. Ε Ά] ρὶογ [Ε σῖηη ἤν ὁ 
ανϑρ. πλ. τεσσ. Ϊ γεγόνει 6. ΒῸ .-. ς ἐγέγονει 6. ΑΒ 8] οογίο ρίθ [ ν 
[τὶ Τ οἰ οἵὴ τοῦτο 

38. απολ. δὲ (4] τοῦ ΤΈΡΠἷ δΔἀὰ οὁ αποστολοὺὶ) .. Ἑ- ἐκεῖνοι δὲ ἀπολ. | οἱ 



οατῃ ἱπέογαϊοίο. ϑαρρ!Ἴοδίῖο ΔροΒβίο] σαι. Αοί. 4, 21. 51 

ἀκούσαντες ὁμοϑυμαδὺν ἢ ἤραν φωνὴν πρὸς τὸν ϑεὺν καὶ εἶπαν. εὐ Ὡς 

“Ζέσποτα, σὺ ὁ ποιΐσας τὸν» οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἔν αὐτοῖς, 20 ὁ διὰ στόματος Δαυεὶδ παιδός σου 

εἰπών Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔϑνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 206 παρ- 
ἔστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 21 συνήχ- 
ϑῆσαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληϑείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά 
σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, “Ηρώδης τὲ καὶ ΠΙῴόντιος Πιλᾶτος σὺν 

9 : 

αρχ. κ΄ οἱ πρεσβ. .. Ἑ οἐ πρεσβ. κ. οἐ αρχ. Ϊ εἰπαν 6. ΑΒ .. ς -πὸν 6. 
Ἑ 8] οογία Ὀ]6ῈΓ ' 

34. ακουσαντες .. Ὁ Δἀά καὶ ἐπίγνοντες τὴν τοι ϑεοιν ἐνέργειαν φωνὴν 

(184. τήν φω.) .. Ε 6ῸΡ 58} ΒΥ οί μαῖν 4] τὴν φων. αὐτῶν | εἰπαν 
6. ΑΒ. 40. 8]... ς -πον 6. Ε 8] ΡΙογ συ 6. ΑΒ 1 ἔπ ἀφιηϊὰ οορ ΑἸ 
ὉὨϊά (βεα ἰρβαπι δὲ. σιν οτπ) Ατηῦ ἰΐθια (ἐμ ε8) γρϑᾶ ΗΙ!] Αὐξρ «Ἱ] .. 18. 
Ογξο ϑέεος, 8] ο 9. ἡμων 85. κυριε (41 οἵη δὲεσπ.) ὁ ϑ. 8. χυρ. ὁ ϑε. 
ἡμῶν, 4] αἸΐᾳ Βγγθῖ βὴ ΤΉΡὮ" Ιτἰμΐ σὺ εε ο ϑὲος .. ς συ (Δειυῖν οκἀἂά 
κυριε) ο ϑέος ὁ. 9Ε 8] Ρ] δϑίῃ ἃ] οδί Τῆρμ3᾽ Τιοἱε (:: φαδηΐίοροσο βία- 
ἀϊυτῃ ἔπους ἢ88 ρΥθο68Β δ χοο] ΠΩ͂Σ, Βα0}8 οχ ν. 8ᾳ. ἰηξο!]οαίίαγ. Ὑ]:46- 

Ὀαίατν δυΐθιῃ δεσποτα εηἰἷτηΐδ πὰς ροβίζατῃ) 

2ὅ. ὁ δια στομ. δαι. παιδ. (παιδ. αἱ οἵ, Ο᾽ 52. 6. ΑΒΡΕ 8] ρ] ΑΒ Ὠϊ1ὰ 
Ομγ' ΤᾺΡΒ"; ς τοι, παιδ. 6. τηῖῃ μὰ ΟἾγ; Τρ 3") σοι (Ὁ 6γϑὰὶ] βαποὶξ 
»ιιοτὶ ἐμ) εἰπ. ο. 40, 4}118ᾳ Ἰοπβθ Ρ] 4ὉΡ 815. 8 οὐὕθ0 ΑἸὮ (6χ Ἄοἀά δ]ΐᾳ 
εἰ οἀὰ: 1, 548.) ΟὨγξ ([π ὀχροβιἐΐομθ νϑσὸ εβὲ : καϑάπερ ὁ χὲ ἔλεγε τοῖς 
Ἰουδαίοις Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν πνεύμ. ϑεοῦ λαλῶ, οὕτω καὶ αὐτοί φασι Διὰ 
πνεύματος ἁγίου. ἰδοὺ καὶ ὃ σωτὴρ ἐν πνεύματι φϑέγγεται. τί δέ ἐστιν 
ὃ καὶ λέγουσιν, ἄκουε. Δέσπ. ὃ ϑὲε. ὁ διὰ στόμ. δαυ. π. σ. εἰπὸ 
ΤῊΏρΡΠ 1 3 Οογθα]; δοοοαπηὶ δα αϊίο δηΐα δια ἐπ ϑρῖγ. καοΐο (Π0Ρ) να] 26 
8}. 8. (ΒΥΥ) 6ῸΡ ΒΥΓ 817’, Ἰΐϑιη (ὁ δια σπν. α7. στομ. δὲ δα.) Ὁϊ4 εἐ (φειΐ 
Ρεν 8}. δα. οΥ ἄανυ.) Ὁ αϊπῦ: τ 6 οἷ. Ρ ος διὰ πν. αγ. δια του στομι. 
λαλησας δαυ. παιδὸς (ἃ ρπόγο) σου. [6 Δα δαυ. δΔἀάϊϊο του πατρος 

ἡμῶωὼν νῃ (ᾳιῖ βρίγίδε 8α. ῬῈῪ 058 ρμαΐνίβ ποδίγὶ θαυ. ρεωοτὶ ἐμὶ ἀὐπίδιτ) Β8 ἢ 
(ἔδοτε υἱ νρὴ δοίμυϊγ (»ηέγίθ ποϑίτὲ ροβὶ σταιδ. σου) ΒΥ1Ρ (-- -- ϑαυ. ραΐγίδ 
ποεῖν, βεγυΐ ἐπεὶ ΡΕῈῪ δρῖγ. 8α. ἀϊχ3.) αὐϑ 1τὶπὶ οἱ 1, οἱ (χΐ 9ῈΥ 80. δα. οτό 

[1ωμεἱῇ εἰ 05] ἢαῦυ. ραΐν. πο. ρμετὶ ἐμ ἀΐ.). Ἡυτθὰδ Β᾽τρ] οἶὰ 8 ΗΣ] οἱ 
Αὺυξ φιιξ ΡΕΥ 08 Ῥαϊγῖδ πο. ἢα. βαποῖϊ Ρε. ὑεῖ ἀϊα. Ὠϑηΐαᾳαο ϑδάθιῃ οτὰ 6 
αὐ νάϊτ ἰαγθαῖο ΑΒΕ Δ]Τ ΑΙ (6 εἀἀδ) οδΐ ο τοι; πατρ. ἡμῶν δια πνεῖμ. 
αγιου στόματος δαυ. παεδος σου εἰπὼν (ἢ : : δ α86 δἰ τρ]  οἱἴον μα- 

688 ΒΟΥΡΒαγαῖ, δϑ ογπαίϊυϑ ἀϊσθηαϊ βία αἰ τὰ ΟΠ 68 ἐὰΓ Ό88 ΟΥ̓ΘΆΒ86 νἱ- 

ἀείιυγ. Αἀ βρί γι υ5 βαποῖΐ τη ϑηςοπθηι δὲ ἐξα] απ, ΡΑ ΓΒ ὨοΒεγ" [6 Με 
11,.10.], φαοά αἰγταπιᾳαθ 4] 16 πὴ 6 τηληὰ8 Ραΐο., ΟἸὨἿΒ γοὰϊ Βυοίαδίϊο.) 
Ὁ ἐφρυξαν [ΑΡ Ακ] καινὰ 

21. ἐν τη πολ. (Α δἀᾶ σου) ταυτὴ ὁ. ΑΒΡΕ 8135 ἔεγ νν οἵη (Ἔχ ΔΥΡ) ΟἿΥ 
Ογτ Οοϑ [τἰπὶ Τοῦι3 1,οἱ ΗΪ ἃ] τὰ .. ς (-- Ο6Ὁ 52) οἵὰ ο. τηΐῃ ρπὶ 
ΔΥῚΡ οδἱ ΤῊ ΡΒ" 30.137. 3113 σου παιδα  πειλατος: Βἷο ἢ. 1]. εἴ. ΑΡ. οη- 
τα 8, 18 οἱ 18, 238. ἢ σεελ., ἢοι ἰΐϑιῃ ἃ (μ60 τηδϑὶβ 1 Τί 6, 18.). Οὗ 



3, 44. 

23 Αοί: 4, 28, Ῥτθοδῃίθβ ϑΡΟΒίΟ]Ι. Ογθάθῃ τη οοπρογάϊα 

ἔθνεσιν καὶ λαοῖς ᾿Ιίσραηλ, 2 ποιῆσαι ὅσα ἥ χείρ σου καὶ ἧ βουλὴ 
σόν᾽ προώρισεν γενέσϑαι. 29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔφιδε ἐπὶ τὰς ἀπει- 
λὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σον μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν 

Α ᾽ 3 "“" ᾿ - ἢ 3 ’, ΣΙΝ Α 

τὸν λόγον σον 80 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐχτείνδιν εἰς ἰασιν καὶ ση- 

μεῖα καὶ τέρατα γίνεσϑαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου 
ω2 ΓῚ - ᾽᾽ τ 

Ἰησοῦ. 81 καὶ δεηϑέντων αὐτῶν ἐσαλεύϑη ὃ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν 
᾿ - « 4 

συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσϑησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ 
ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ μετὰ παρρησίας. 

ς »“ - Φ ἐ 

92 Τοῦ δὲ πλήϑους τῶν πιστευσάντων ἢν ἡ καρδία καὶ ἢ 
Α ’ . τῳ τ -.- ε ; ». «ἡ ᾿ 

ψφυχῃ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεδγεν ἰδιον δἶναι, 
ἢ ,» Ὑ »,͵͵͵͵͵,͵«. ψ« ’ 4 ’ ’ 3 ’ὔ 
ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 88 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν 

τὸ μαρτύριον οἱ ἀπύστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ, χά- 

δὰ Τς 28,1. [λαοῖς (6 58} ΒΥῪΡ δοίμυϊ ρορμῖο, ΒΥΥ δυπαφορα) .. Ἑ 4812 
ΤῊΡἢ" ΗΪ Αὺρς λαος 

28. σου 860 6. ΑΕ 8] ρῥΪ68᾽ ΥΥ ἔδσθ οἵ ΟἿγ ἃ] [τἷπί (δ γϑαὶ ἃ] ..ἕ ΑἿἦΒ 
412 δὴ" οὐ ἯΙ] [,οἱΓ Ααρ οἵα (128) 

29. ἐφεδὲ (ΑῈ -ενδὲ) Ο. ΑΒΕ 81. . ς ἐπιδὲ (4] --εἰδὲ) ὁ. Β Δ] οαγίθ ρὶϑσὶ 
Ὁδτ" ἐπε τας αγιας αὐτ. Ϊ ὈΗ͂ΤΕ γῇ 00ρ 87ὃ"᾽ ΗΙΙ [εἰ πασ. (οἴῃ 8} βυγ 
ΤῊΡΒ᾽ οοτη) σχαρρ. 

80. σου ἐκτευν. 6. 5Ὲ 40. 8.Ρ6 416 3ὸ ῥυγ (νρ σεηι πιαπῖπὶ ὑπαὶ [ἀθτηϊά 

-ἰἰϑ -αϑ] θαϊοηπάα8) ΟἾγ;, ἰΐθηι αἱ να ἈΥΙῚ ΟΟΡ 58ῇ ΒΥΓΌΓ, , Α σὲ εἐκτ., 

Β ἔκτ. σε (1μη)ὴ (ἃ σεπι πιαπῖπι ἐαίοηάαδβ, Ἰωοὶῇ ἄπμπι οαἰοπαϊβ ἡατιι8) .. ς 
«τοι ἐκτ. σὲ 6. 1. 41] Ρ] ΤῊΡΒ΄.3" οαἱ [ἡ ἃ] δ]ῖᾳ ΤᾺρ}" γενεσϑαι 

81, του αγ. πν. ὁ. ΑΒΡ 8] δὴ .. ς πρευμ. α7. 6. Ἑ 8] Ρ»} νβ 8] ρὶ Οἢγ δ} 
8Ὲ Βοαάδτ γχἰδὶ Αὰρ (μοὴ 1,οἱ ΑἸΔὉ) δαὰ ἰῃ ἢ παντὶ τω ϑέλοντι πι- 

στευειν (πε. οἵη Αὐρὶ) 

82. ἡ καρδ. ς. ὉΠ Ε δἱ υἱ νάϊν οἴη ΟΥϑ Οἢγϑ Βαβ (δοουγαῖα 8, 848.) 1,6- 
οὐ ΤῊΡΙ1 3... ΑΒΡἢ ΟΥΣ Επ1Π8] Βδ88 οσὴ ἡ (1.η) [ ἡ ψυχ. ὁ. ΒΕ 8] υἱ 
νάϊγν ἕοσο οὔ ΟΥὐ2 ΟἿἾγβ Βδ52 ϑοπΐ ΤῊΡὮ 2 .. αὐ 96. ΟΥ Ελ1Π 8] 
Β488 οἵη ἡ (1.5) (Αἰ Τμάνε ἡν αὐτοῖς κ. μιὰ καὶ ψ. μια) ] μιὰ ..- θῈ 
ΒοάθΥ ΟΥρ3 Απῦ Ζθηο δα χαὶ οὐκ ἡν διαχρισις (Ε χωρισμοξ) εν αὖ- 

τοις ουδεμια (Ε τις)}} καὶ (οἴ Ε) οὐδὲ εἰς (Ὁ 41] ουδεις) τὸ (Ὁ ὁπ) τ. υπ. 
αὐτῶ (Ὁ -τοῦυ, 8] τῶῦ! ΤῊΡἢ -τῶν, ἢ 815 οἴ)  " αλλα [απαντα 6. ΑῈ ἃ] 
ΡΙῸΓ Β68 ΟἿγ ϑενοδὶ ΤῊ ρ}}1" οδὲ .. ΒΡ 177. ΤῊρΡΙ 2 παντα (1.8). 

88. μεγ. δυν. 6. Ἑ 41] Ρ]6Υ ΟΟΡ 58 8] ΤΡ Ἶ 3)... ΑΒΡ 8] νρ ΒΥΤ ΙΣΤ 4] ΟἿΓ ἃ] 
[τὶ Αὰρ Οτβ δυ». μεγ. (π 49. :: δῇ ἘΌ1 4.6 ἔδγ μέεγ. ροβίροῃ 86 ροβί- 
Ροβίταπι ππ8η. ἴογο θας0) [ ΑΕ 8] τῦῦ νῷ 8] οδὲ ΤῊΡ ἢ Απὑρ' ΟΥβ (ηθη 

1τἰπἴ] οὐ απ. τὸ μαρτ. Ϊ τ. κυρ. ἔῦ ὁ. Β 8] ΡΙ Β8}} ΒΥΤΡ ΔΟΙὮΡΡ ΤΡ" 2" 
1τἰπὶ Αὐρ, ἰΐθτῃ δἀὰ!ῖο χὺ ΡῈ 8] πιὰ 819 δοίμτο (ἄοπι. ποϑέτῶ) ΟἿγ (864 
οι. απ. τ. κυρ. 8. χ. Ροβὶ τ. αγνοστ.})...Α 8] 8]ἴᾳ νρ “ορ τ. κυρ. (4] νᾷ 

[86ἃ ποη ἅτ ἔπ ἀθιϊὰ)] οορΡ δὰ ἡμῶν τὸ (6οΡ ροϑί χὺυ) χῦ, ἰΐϑθιῃη ΒΥ 

ΔΥΡ τὺ χῦ. Ῥνδθίοσοδαιθ ἰδία ἢ. 1. ροδϑμίτωηυδ ὁ. ἰθ8ύ Ρ]6Υ .. Β δηῖθ τῆς 



δὲ οοπιηθηἶδ8 Ὀοποση. ΒΑΡΏΔΌ86 ᾿ΙθΘτα] 88. Αοἰ. ὅ, 2. 938 

᾽ ΐψ΄ 9. ἃ ’ 2 ᾽ ϑδωλ Ἁ 3 ᾽ ε 

ρις τὲ μεγάλῃ ἢν ἐπι παντὰας αὕτους. 94 οὐδὲ γαρ ἔνδεης τις ὑπ- 

ἤρχεν ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πω- 
λοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων 0 καὶ ἐτίϑουν 

ἢ ν ’ “Σ , ξ ᾿ ν᾿ , Ψ 
σγαρὰ τοὺς ποδὰς τῶν ἁποστολων᾽ διεδίδετο δὲ δκάστῳ καϑότι ἂν 

τις χρείαν εἶχεν. 86 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληϑεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν 
3 ἤ 7Λή 5» ὔ « ; ’, 

ἀποστόλων, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, “1;ευείτης, 

Κύπριος τῷ γένει, δ΄ ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκεν 
τὸ χρῆμα καὶ ἔϑηκεν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλω». 

Υ. 

1 ᾿ΑΙνὴρ δέ τις ᾿“νανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ 

αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα, 2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συν- 
εἰδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας 

ανασε. (20. 81. οχχ τ. α.), ΟἿΥ νἱὰο δηΐθ. Ηΐπο 1, τ. χυρ. τῦ [χὺ] τῆς 
ανασε. 

84. τις ὑπῆρχεν ς. ὈῈ 8] ἢ] ΟἿΓ 4]... ΑΒΕ 8] τα ΟΥἿ τις ν (Β ἡν τις): ἰἴδ 
1] νυ οσοι γ. κτ. ησαν χ-.- ἢ οἱκ. ὑπῆρχον (ἢ οτι, ἴζοπὶ ἃ) πῶλ. καὶ 
φέροντες ("ἢ πωλ. εἐφερον, ἃ π. καε ἐφερο») τ. τν. των πιπυρασκοντῶν 
(ἡ -χοόμεένων, ἰίοτα ἃ) 

8δ. διεδιδετο ας. ΑΒΕ... ς -δοτο ο. Β᾽ δὶ πὲ νάϊγ οἵη [ἐχαστω .. ἢ 
ΡΥϑϑῖα ἐνὲ (ἃ νῷ Αὐρ' δἰπσιζίδ, βοὰ ὁ Αὐὑρϑ]ᾳ μηϊοιρέφιο) [ καϑοτε ὧν 
(41 δἰΐᾳ οἵὰ ανὺΡ .. 8] χαϑὸ 85. καϑὸ αν 

86. τιωσηφ(6}᾽) 6. ΑΒΡῈ 40. 8] τηῦ νϑ 600 ΒΥΓ Δϑί μυγ αγτὰ 8] 8π|4 ἘΠ ΡῚΡ 149 
(καὶ γὰρ καὶ Βαρνάβαν λέγεε Ιωσήφ ποτε καλούμενον εἰ6) ΟἸτ' (οοάΐ 
-σῆς οἱ Α11ο Ἰοοο 9, 108. 5'ο: οὐ δοκεῖ μον οὗτος ἐκεῖνος εἶναν ὁ μετὰ 
Ματϑίου:" ἐκεῖνος γὰρ καὶ Ἰωσῆς ἐλέγετο καὶ Βαρσαβᾶς, ὕστερον δὲ 
ἐπεκλ. καὶ ᾿Ιοῦστος" οὗτος δὲ Βαρνάβ. υἱ. παρακλήσεως ὑπὸ τ. ἀππ. 
ἐπωνομάσϑη. Ἐδάφπι ἴογα οἱ ΤῊΡἾ οἱ ΤΉΡΗ 5 ηἰδὶ ᾳποὰ ροϊΐα8 αἰτο- 
46 Ιοοο ἰωσήφ υδιι ἐωσῆς 16 ᾳ51886 να τ) οδὶ .. ς ἑιωσῆς 6. τηΐῃ ρ] 588 
ΒΥΥΡ ΔΙῪ 8᾽Γθοθηβ ] απὸ 0. ΑΒΕ ἢ 8] ρ] 088) ΤῊρΡἢ 1.3... ς ὑπὸ (δ. ἢ 8] 
Ρπὶ ΟἿΓὟ οδί[ Β ερμηνενομενον, 815 μεϑερμηνευομενος, 81} οἵα [ λευεντῆς 
ο. Βίνα ἐγ, οογίθ"})0 (ροβί κυΖρ.) .. ς (μὴ 49.) λευντῆς 6. Τ6}} αὐ νὰ 

817. ἀγρου .. Ρ χωριου (" -ο») ] παρα .. Ἑ 8] ΤΡ" προς 

. 1. ανῆρ δὲ τις ..Εεν αὐτω δὲ τω καιρω ανῆὴρ τις ] αναν. ογομ. ας. ΒΕ 
Α] μεν ΟἿγ δἱ (990 βΒ8ῇ 8] σεῦ ποπιθπ ὁγαΐ) .. ΑὉ 8}3 νῃᾳ οδί ον». αν. 
(1.5)  σαπφειρη (-πφ-- οἴ. σορ; 88}} -π7:-) 6. ΑΕ (- φῳιρη) 1. 8] αὐ νάϊτγ 
ΡῚ Ογγβγ θα... ΒΡ (ἢ σαφφυρα, "ἢ -ραὴ) 41 μὰ ΟἿγν 4] (Οὐ Τβάτῃ) 
σαπφειρα (μι) 

2. απο... Ὁ ἐκ[ συνειδινῆς ο. ΑΒΕ -- ς -ὔἴας 6. Β᾽ Ὁ 4] οογίθ ρ]ογ | γυ- 
γαικος 6. ΑΒΏΒΤ 615 Αστὴ ΟἿγ οαίοχ ς (α 099) αἀὰ αὑτοῦ ὁ. Ε 8] ρὶ νν 
Ρίος ΤΕΡΒ "3" 



94 Αοἱ ὅ, 8. Αμϑδηΐδβ οὗ ϑϑδρρῃίσα οογϑμῃ Ῥβϑίγο τποσΐθ 

- 4 : . ν, ἐ ἘΝ ’ ᾿ ’ 
τῶν ἀποστόλων ἔϑηκεν. ὃ εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ᾿ΑΙνανία, διὰ τι 
ἐπλήρωσεν ὃ σατανᾶς τὴν καρδίων σον, ψεύσασϑαί σὲ τὸ πνεῦμα 

»-" - - Α 

τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασϑ αἰ σε ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 4 οὐχὶ 
, Αι - πὶ « “- ᾿ 

μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραϑὲν ὃν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν ; τί ὅτι ἔϑου 
ἂν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πράγμα τοῦτο; οὐκ ἔψεύσω ἀνϑρώποις ἀλλὰ 

- - Κ 5 ’ Α « 3 ’ Α ’ ᾽ Α 

τῷ ϑεῷ. ὃ ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν 
᾿ ὃ Α ’ Α ὃ 

ἐξέψυξεν᾽ καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἔπι πάντας τοὺς ἀκούοντας 
Α 

Θ ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες 

ἔϑαψαν. 1 ̓ Εγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλϑεν. ὃ ἀπεκρίϑη πρὸς αὐτὴν ὁ ΠΙέτρος 
Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσϑε: ἡ δὲ εἶπεν Ναί, το- 

’» ς Ἁ ’ Α 39. ἢ » ἡ ᾽ ςος ’ 

σούτου. ὃ ὁ δὲ Πέτρος πρὸς αὐτὴν Τί ὅτι συνεφωνήϑη ὑμῖν πειρά- 

σαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν ϑαψάντων τὸν ἄνδρα 

ὥ. εϑῆχεν .. Ὁ ἔϑετο, 8] τεϑεικὲν 

8. ὁ πετρ. 6. ΑΒΕ 8] τὴῦ ΟἿγ οδί... ς οἵη ὅ 6. Ὁ ἃ] ρὶ ΤῊρΗ7. 3", Ρσδϑίοσοα 
Ε 8] νροἀ (6ρ. Μίδμδεὶ.) βυυρ ο." Τρ Ἶ 3 ργϑϑ (Ε) νθ] δὰὰ σρος αὖ- 
τον, ἰΐθιη 600 588} ΒΥ 4] αὐτῶ | ανανια .. Ρ νρϑἰχί ριοἀὰά (αρ [,η) 
προς ἀνανιαν ] ἐπλήρωσεν (Αἴ ΟΥτὰγ Ἐρὶρἢ 149: 3, 1. ΟἿν 1,ϑοιΐ 
Βοάξι Ορ 1,01 Ὁϊαΐπι Τρ - Αἰ ίμι 2 ΨΑ]ογ 41)... νι 14 Ερ ΡῈ 5900. 5, 14. 
Αὐδία! ΕῊΠρ: Υἱρ' Βοὰ ({,,π α]ῖδ ἰσϑῃβιαιίομπθ ἰαχία αὐ ἐπιρίουϊῥ") 
ἐπείρασεν, ΤμάτιΣ ἡπατησεν! Ὀδ΄ τὸ αγ. πν.] σὲ 866 (γΥ οπὶ δὶ ρϑιοὶ) 

6. Ὁ (ἀ οἕ ἐπέετοΐρονε 6) ἃ] Ρ] 825 βδὴ 1θυπΐ ΤῊΡὮ 1 2 Οδο... ς ([ωμη)ὴ οἷχ 
6. ΑΒΕ 8] μὰ ΟἿἿ οδὶ 

4. τὸ πρ. τουτο .. Ὁ ΒΔ} ποιῆσαν (Ὁ " δαἀ το) πονηρον τουτ. (ἃ γασόγε 
ἀοῖΐοδβα τόηι δίκη) 

ὅ. Ὁδτ ἀχουσας δὲ, Ἑ καὶ εὐϑέως αἀκουων ] ὁ (ΟΡ ἢ'2) 6. ΑΒΕ 8] ἴοτεϑϑ 
ΟὨν ΤῊρΡΕ᾽ “.. ς οπὴ 6. ἢ 8] ρα ΟΥ Οθο οδί [Ὁ παραχρήμα (ἰΐθιη καὶ ν. 6. 
ανασε. δὲ παραχρ.) πεσων] ἐξεψ. .. Ὁ" τοβῖ6 ὙΥέδι ΟΥ ἀπεψυξ. ακου-- 
οντας ὁ. ΑΒὮΌ 88 νρ' ὁ0ρ 58} ΒΥΧ ΔΘΙΌΡΡ ἃγθ ΟΥ οδίοχ 1,οἱ.. ς (6600) 
δαὰ ταῦτα ὁ. Ἑ 8] Ρ] ΒΥΥΡ 5] (Δ 6 ύμ το δεης, δΥΡ ἐαϊία) ΟἿ ΤὨΡὮ "3" 

ἢ. "Ὁ διαστεμα 

8. απεκχρυϑή 6. Β ἃ] 8]1α νροάά (αρ 1,5) ἰΐθηιν ((ἴ5.} Β8 ἢ} Βυυ .. ς (1η) απ. 
δὲ (180. ΟΥ καὲ απ.) 6. Α 8] Ρ] ΒΥτρ (εορ δέν. απμέεπι αἶα. οἷ) ΟἿγ 

ΤῊΡΉ οδ΄, ᾿ΐθτη Ὁ νβ εἰσξεν δὲ, Ἰίθπι δϑίυἷγ 4] οἱ καὶ εὐπι . .Ε ἐφῆ 
(προς ἣν ο πε. ἐφῆ) [ πρ. αὐτὴν 6. ΑΒΠ(Ε) 8] τῆι! δ᾿ οδὲ Οὐ [εἷδ.ς 

αὐτῇ α. πιΐῃ Ρ] νῷ 8] Ρὶ (βυυρ 9. ΟἿγ ΤΈΡΆ “2 ὁ πε. ὁ. 9Ὲ 8] ἔδυϑ 
οὔ ΟΥ̓ΘῊΓ αἱ .. ΑΒ 12.1ϑ6ὑ (νἀἐτ) οδ΄ οτὰ ὁ (12) | εἰπε μοι... Οἵ λε- 
ων .. ΕΥ̓ ἐπερωτήσω σε, ΡΟΥΘῺΒ ξἰὶ αρο | τυσουντου .. δ ΒΔ Ῥοϑβί 
τὸ χωρ. ] ἡ δὲ (Ὁ " ἡ δη) .. Β' Οἵ 

9. ο δὲ πετρ. ὁ. ΒΌ 8] Δ]ἴᾳ νᾳ .. ς δἂὰ εἰσεε (ΟΥ φησιν) 6. Α Α] ρὶ νν "} 
ΟἿ δ] .. Εὶ εὐπὲν δὲ πε. [τὰ συνεφωνήσεν (ἃ α νᾳ σοπυφηῖ) ἢ κυρεοῦυ (οἷ. 
Ον Ογτὴτ 41)... Ὁ τοῦ κυρ.γ 8] δοίμαϊν δγθ ΟἸσ Β88 Ανΐϊξ τὸ αγιον [Ε 
εἰστανται ἐπι τὴ 9. (α ταις ϑυραις) 



ΒΌ 1 ἃ Ραμ. Ἀροβίοϊοσαπι πλΐγϑοια. Αοἱ.ὅ,1. 2385 
ἐδον. ἡβμις εἰ πὸ τρτοντνς Ν μῶκων - - ---π - -- ἀφ κουΣ 

σου ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσιν σέ. τ ἔπεσεν δὲ παροχύημα 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξειψυξεν᾽ εἰσελϑόντες δὲ οἱ νεανίσκοι 
τ 2.κ ’ νι 593 ’ Υ̓ » 4 Υ εὕραν αὐτὴν νεχράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔϑαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα 
» » ΝΟΣ » » , ») Κα Ἁ 2 , 4 

αὐτῆς. 11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ 
ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

« ω- -" 5. Α 

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέ- 

ρατα. ἐν τῷ λαῷ πολλά" καὶ ἧσαν ὁμοϑυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ 
- ΝΥ ω- “ 4 - -Ψ 

“Σολομῶνος 18 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσϑαι αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὃ λαός 14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο 
πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήϑη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν᾽ 10 ὥστε 
κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσϑενεῖς καὶ τιϑέναι ἐπὶ κλινα- 
ρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ 

10. επ. δὲ (γᾷ Βδὲι οὔ, ΟΥ γαρ παρ. καὶ αὐτὴ) .. Ὁ ΒΥΓ 8] [οἷ καὶ ἐπ. 
προς 6. ΑΒΡ ΟΥ.. ς παρα ο. Ε Αἱ Ρ]) Οἂν ΤῊΡΒΠ, 3; ἃ] δ]1ᾳ ἐπε, ἃ] ὑπὸ 
(413 οαἱ ἐνώπιον ὑγὸ σρ. τ. ποδ))} ευραν (Ε ηυρ.) ὁ. ΑΚ ΑΙ ..ς (μη 49.) 
ευρον ὁ. Β(6 51}.}} 81] Ρ]6γ [ ΠΕῚ (Β᾽ τα] ΘΓ ΒΥΤ 8.6) καὶ συνστειλαντες 
ἐξηνεγκαν καὶ εθαψ. ᾿ 

11. 58ἢ οἵὰ ἐσ [Ὁ τοὺς ἀκουονξες 

13. διὰ δὲ... Β ΒΥΥῪ Δοίμαίγ 4] δια τε | ἐγυν. (εἴ. ς6 (Ὁ 52) 6. ΑΒΠΚ 8] ρ] 

νν Ὁ] ΟἿ οδίοχ Τιοῖξ... ς ἐγένετο (607 ς. 4. 14. 4] ποῃ ἰξβ πὰ 8.Ρ 
Ογτῆγ ΤΠρἢ13 Οεο΄ πολλα (413 δοίματ οτα) ἢ. 1. ο. 1. 4] Ἰοπρϑ ἢ] βΒυῦΡ 

ΟἿν ΤῊΡὮ Οδς εδἴ .. ΑΒΡῈ 8] νρ᾽ ΒΥΤ 8] (600 Δηΐβ οί βδὴ ροβὲ σήμι.) ΟὙτὴν 

ΤιοἱΓ δηίο ἐν (πη) | ἁπαντ. ς, ἡ ἱ αὖ νάΐγ οση ΟἿγ ΤῊΡΕ 2 41] .. ΑΒΕ 
παντες (1,)η)]. Αἀάϊτατ συνήγμενοε (ΒΥΥ ΠΟρῚ, εν τῷ τξερὼ (ν 493, ΒΔ} 
δοίμαϊτ), ἐν τω νάω συνηγμένον (Ε) [νυ 48. ἐν τὴ στ. τὴ Ϊ σολομωνος 
(6Ὁ 32) ο. Βὦ98 8] Ρὶ] .. ς (5) -ἰωντος 6. Α 8] μη ΟἿγ ΤῊΡἢ1.3" οδἱ 

18. τω» δὲ (Βγταϊ, δοίῃαί 4] καὶ των) λ. ουδεες (Β οὐϑειῖς) .. Ὁ καὶ οὐδεες 
᾿ς τῶν λοισ. 

14. ΑἍὄ ἃ] οἱ πιστ. [ἰ πληϑὴη .. Ὁ8τ᾿ πληϑὲ εἷ Αἱ -ϑὲει, ἃ] πληϑὸς 

1δ. κατα (13.1901 καὶ καταὶ 6. Ὁ" (ομγ880 τας) 1. 4] ρΡ] (νν οἵῃῃ βἶπε χαε: 
ΦῸΡ »έ67 ρζαΐξαϑ, νῷ ΒΔ} Βυτ Γ 4] Το ἐπὶ ρίαΐεαβ 8. ἐπ ρζαϊεοίβ; ΡῬΊΔὴ6 οτὰ 
δοίμυϊ) ΟἿν Οδο ἘΠΡΒ 13... ΑΒΡ (Ε καὶ ἐν ταῖς πλατιες, Τῃᾶτε 411- 
ἄθηϑ ἐν ταῖς πλατ.) 4] τὴα (8132 ΟοΥὴ καὶ) οδίοχ χκαε εἰς (1,}} Ὁ 8413 ασϑεν. 
αὐτων]Ὲ τιϑ. ἐνπροσϑὲεν αὐτων] κλεναρίων (6Β΄) ς. Α (ργΥδϑῖῃ των»ὺ ΒΌ 
8] πῆμ (νρ ἃ 6 Τ,οἱ εούιἴ8) ΟΥΤΆΓ οδὲ.. ς κλινων 6. Ε 8] οὶ ΟἿγ Τμάᾶτὶ 
ΑἸ [ χραβαττῶν ς. ΑΒΡ 8] (ργαδαΐξϊ8 ἀτὰ ἔμ ἃ 6, φγαδαίϊβ ναοὺς ς 
κραββατ. ας. πὶ αἱ ρΡ] (1. χραβατωτὴ :: ε΄ Μς 3, 4. 9. εἴς [Ε 4] νυν ρπὶ 
τοᾶγι ΤῊΡἢ 3 ἡ σκ. αὐτοι! (ποὰ ΟΥΤῸΓ ΟἿ ΤΈΡὮἢ 3) [5 416 ΤΈΡΗ" 
ἐπισκιάσει [ αὐτῶν .. Ἑ δΔἀὐὰ καὶ ρυσϑωσιν απὸ πασῆς ασϑενιας 
ἧς εἰχον, ἰίθπη Ὁ απηλλασσοντο γαῦ απὸ πασῆς ασϑενιας ὡς εἰχεν 
ἔἐχαστος αὐτῶν. Ἰίθτῃ νρϑ4 (εἴ. πὶ ἀδηνϊὰ 4], βεὰ ποῃ ἔπ 4]) Γ,οἷ δἰ «{{- 

δεγαγοηίεν (ατὰ Τ,οἷ ἢ -δαπέμν) ἃ] δὰ ἃ οπιν 8) αὖ ἐπβνηιίζαζεδ. δειὲ8 μι υὰ ἀο- 
τηϊὰ 8] -ἰαί6, δ] δἀὰ 8μα) 

8,11. 



4, 8. 

46 Αοἰ.ὅ,16. ᾿ς ἈΑΡοΒβίοὶ! οδρε ᾿Ιθοσαπίαν ΡῸΥ δηροίστα ; 

τινὶ αὐτῶν. 106 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πέριξ πόλεων εἰς 

“Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσϑενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων 
ἀκαϑάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

117 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιδρεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 

αἴρεσις τῶν «Σαδδουκαίων, ἐπλήσϑησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον 
Α “ 5». δ Α 2 ,ὔ Ὸ Υ 2 , 3 ’ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔϑεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δη- 

’ 2, Α ’ Α 3 2 Α ’ - 

μοσίᾳ. 19 ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς ϑύρας τῆς 

φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν 20 ΠΙορεύεσϑε καὶ σταϑέντες 

λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 
21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλϑον ὑπὸ τὸν ὄρϑρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδί- 
δασκον. παραγενόμενος δὲ ὃ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκά- 

Ἄ“ ΄ὖ “« 4 

λεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ 
2 ἤ ᾽ Α ὔ 2 - »: [4 ς Ἁ 

ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχϑῆναι αὐτούς. 22 οἱ δὲ παρα- 
γενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ ἀναστρέψα»- 

δὲ 2 [4 98 ὔ : [ὦ ,: ; σ τες δὲ ἀπηγγεδιλαν λέγονέες τι τὸ δεσμωτήριον εὐρομὲν κεχλει- 

16. Ε διο οινήρχετο Ϊ Ὁ" οἿὰ τῇ χαρ τὸ ὁ (“" οἴῃ το), ἰΐθι ΘῸΡ ΒΥ. 8] [οἱ] 

εἰς νερουσαλήμ (Α" νἀϊτ τη ὑτὸ τλημ) 6. ἢ (᾽ πέρε ῥτὸ περιξ) Ε 8] ἔοτϑ 
οὐ ἀδηϊὰ (81 αἱ νά) ΔΓΡ 8] ΟἿν ΤΏΡὮ αἱ .. ΑΒ 108. οὔ εἰς (60 1 
49.). Ιἴϑτὰ Ηϊογιδαΐοηι νρ (οἷ. δῖὰ ἔμ 41) 1 εἰ, ἰΐθυα οἶγοα Ηϊεγβαΐετη 
ΟῸΡ 588}} Βυγυϊ 4] [ φεροντες.. Εὶ δΔἀὰ μεϑ' εαυτων [υπὸ .. ν απο] οἐ- 
τινὲς 6. ΑΒΕ 8] ΡΪΘΓ νῷ ΒΥΤΡ 8] (οορ ἐδέξ ατξθη}) ΟἿΓ αἱ .. 87 ἃ] νυ τὶ 
Τωεἰ καὶ (εἴ. οε καὶ δὲ οἱτ. καὶ 196) [ Ὁ ἑέωντὸ παντες 

11. αναστ. δὲ... Ε Βεάδτ καὶ ταυτὰ βλέπων αναστας .. Βγγ 415 ΟἿ] 

18. Α ἐπεβαλλον) χεινας 6. ΑΒΡ 40, Δ] 4114 νρὶ ΒΥΥ 810 δύ οδί ΤΏΡ" 3 
οἷ... ς (6090) καἀ αὐτων 6. ΚΕὶ Δ] Ρ]6Υ Π0Ρ 58ἢ 801} δ] ΟἸγ. "Ὁ" ἡϑέεντο 
[Εξτ Ἰμοἱἵ (ὁ δημ.) εἰς τηρησεεν [Ὁ δἀὰ ἰπ ξ, και ἐπορευϑή εἰς ἑκαστος 
εἰς τα διὰ 

19. νυκτὸς ς, ΑΒΌ (τοτε δια ν. α77. κυρ.) 40. 69." .. ς (49.) ρτᾶϑθιη τῆς 
ὁ. Ε ] ῥίον ΟἿγ δ] [ανοίξας ο. ἃ 40. κ15 νρ Β8}} (οορ αρϑγεῖξ οαπαῖ) οδὶ 

ς (1) ηνοιξε (-εν) ο. Βὺ (Ὁ ἘΓ ἀανεωξαν, ἢ" τ-ξεν ἴΐθα ΟἿ γ᾽) Ε ἃ] 

Ρὶ νν τοῦ ΟἸγ2 4] 1, οἰ} εξ, τε... Β 78. εξ. δὲ... ΟὨγ' καὶ εξ. (βδ ἢ 
ἐἀιιαῖξ 608 αϊσθη8 118) 

21. ακουσ. δὲ... Ε ΒΥΥ 819 ἐξελθόντες δὲ, εἴ Ε δΔἀὰ ἐκ τῆς φυλακῆς ] συν 
αὐτῶ ..Ὁ δἀὰ εἐγερϑέντες τὸ πρὼν νυ καὶ συνχαλεσαμενοι (Βεγνδίο 

καὶ 84), ἃ δὲ δοπυοσαυοηιηΐ 

22. παραγ. ὑπηρ. 6. ΑΒ 40. Ἀ] τη νξ ΘῸΡ ΒΥΧ (412 ΟἿν παραγ. δὲ οεἐ υπ.) 
Ποῖ... ς ὑπηρ. παραγ. ὁ. Ὁ (Ὁ νῷ ΒΥΓΡ ο.ἢ δὰὰ καὶ ανυξαντες την φυ-- 

λακχὴν) Ἑ 81] Ρ] 58: Βυγρ ΤῊΡὮ οδί [ Ε ὁ. ἤυρον, " οὐκ ευρ. Ϊ εν τὴ φιυλ. 
(δοίμυῖγ χη, ἰΐθτη νρ 864 νί46 8η[9) .. ἢ ἐσω [ Ὀ" αγναστρ. και απή77. 

(4 γευοτϑὶ δωπέ εἴ) 

28. Ἐπδ᾿ νρ δ] οἵῃ οἵ Ϊ τὸ 6. ΑΒΡ ἢ 815 δο ρὶυγῦ 6 βυγυῖ βοίμαίγ  ς δὰἀὰ 
μεν 6. ἘΒΤ Α] ὕ]ῸΓ νῇ ΘῸΡ 58} ΟἿ. 41 08 ηυραμεν ἐστωτας 6. ΑΒΡΌΕ 8] 



ἰογ πὶ ὀδρίϊ δοΥϑτη ΒΥ ΠΘα το βἰβίπηξατ. Αοἱ. ὅ, 80 97 
------.-.ο.. 

σμένον ἔν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν 
»-»" 3 ΝΟΥ 2 ’ ΄ μ“ ἢ Α 

ϑυρών, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρυμεν. 24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς 

λόγους τούτους ὅ τὲ ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιε- 
“- Α - 4 »-ὦ 

ρεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 2Ὁ παραγενόμε- 

νος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὗς ἔϑεσϑε ἕν τῇ 
ἰοαρ 5. Α 9 “- ςἐ μά." ἣν Α ᾽ Α ᾿ ; 

φυλακῇ εἰσιν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 26 Τύτε 

ἀπελϑὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ 
’ 2 -.᾿ ν Α , κα 4 “- ᾿ ει 3 ’ 

βίας; ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιϑασϑῶσιν᾽ 21 ἀγαγόντες 

δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρ- 
Ἁ 4 , ςζς» Ἁ 4 

χιερεὺς 25 λέγων Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς 
διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσϑε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀν- 
ϑρώπου τούτου. 20 ἀποχριϑεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι 
εἶπαν Πειϑαρχεῖν δεῖ ϑδεῷ μάλλον ἢ ἀνθρώποις. ὃ0 ὁ ϑεὺὸς τῶν 
πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς διδχειρίσασϑε κρεμάσαντες 

Ἰοηρο οὶ νν οπὴπ οαἱ ΟἿγ ΤῊΡὮ Τμοἷ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 852) ργϑϑῖῃ ἐξω 6. ρϑῦο 
τοΐῃ ΟἸ τίσι ἐπὶ ο. ἈΒ0 8] (τὴ ἔμ ἀδιηϊᾷ ἃ 6 Β8ἢ Βγγ αὐ; 1,01 ἐπ ἰαπιαὶ) 
.ς πρὸ (6.Ὲ 8] ρον νρϑᾶ ο0ὺρ βυῖρ ΟἿΣ 8] 

24. ὅτε ἐερ. (εκ Βϑάξτ οε ἐερεις, 413 ΒΥΥΡ ἃγθ 81.060 ΟἿν ΤῊΡἢΪ ὁ τὲ αρχι- 
ἐρευς) καὸ ο στρ. τ. ι«. κ΄ οὐ αρχ. (δ᾽διϊ ο ἀρχιερευς) ὁ. (Ε) 8] Ρ] ΒγτΡ- 

841 Οἢν ΤῊρΡ1 3 Οδς... ΑΒ 418 νρ' ΘῸΡ 88ἢ δύῖὰ οδέ 1,οἰΐ ὁ τὲ στρ. τ. 
εξ. (Ἰμοἱ οἵα τ. ..) κ᾿ οε αὐχ. (28), ἰΐθιῃ 96. ὁ τὲ στρ. κ΄ οἰέρευς τοῦ ιξ., 

ΒΥΓ ΔΘ ίἢ οἐ ἀαρχ. κ.- οὁ στρατ. τ. ιε. 1 Ὲ Βεάδτ εἐϑαιμίαζον και διήηπ. π. 
αὐυτ. τι αν ϑελοι εὐναι τ. | Ὁ" γενηται 

28. οτεο. Α(Β 6 7ο. Ο60}.}08Ὲ ἢ 8] ἸΙαῆρα οὶ] νν ἔβσγύ οὐ ΟἿγ Οδο ΤἜΡὮ 
ος (ΞΞ αὉ 582) ργϑϑῖῃ λέγων 6. τηΐῃ Υἱχ τὴῦ οἂὺ ΤῊΡΗ5 Πωοἷ (οπι οτι) 

26. ο στρατ... Ε Δἀὰ ἐν τω ἐξερω | ἡγαγεν ὁ. ΑὉἜ 8] πἱ νά!ΓΓ οἵηῃ νῷ αἱ 

ΟΡΙ ΟἿν ΤῊΡΆ οδί], οἷ... Β0 ἢ (ἃ ἀεαπιοεδαηε) γεν (1.5) τῇ ἃ οἵἴὰ οὐ | 
Ὁ8Γ φοβουμενοι γαρὶ νὰ ὁ. Α ἃ] ρ]6γ ΟἸγν ΤῊΡΗ οδὲ .. Β0Κ 8415 οἵὰ (12η) 
Ι μὰ : (εφοβ. υ8ᾳ λιϑασϑ.) 

21. ὁ ἀρχίερ. .. ὈΒΤ" 1 ΟἿ ο ἐερεὺς (ϑασογ08) :: οὖν. 24. 

38. Παραγγελια ς. ΑΒ νρ ἃ οορ Αἰὰ Ογγν (ον ΟἸὨγδαθ οχηΐθβο παραγγ.) 
Τ οἰ Ῥγδθάοβέ.. ς (609) ρσϑϑηὶ οὐ 6. Ὀ8. Ε Βοάβι 4] υἱ νᾶτγ οἵὴ ἢ ΒΔ} 
δυταῖν δοίῃαίτ 4] ((Ἷγ δὰ ἢ. ]. οὐχι) Ὑπᾶσί 4] [διδασκειν.. ΑἭ 17.160. 
ΟὨγ' (μου δὰ ἢ. 1.) γσ Τμάγε λαλειὶν  χαν ἐδου .. τ" ἃ οτὰ καε [ Α 818 
Ογν ΟἿγν ἐπληρώωσατε | νυ»͵΄ΚἜἝ ἐφαγαγεεν , τουτου" πὰ ἐδίϊιιδ) .. ὈΝΤ ΒΔ 
1μοἱ ἐκεέέρου, 815 οτῃ 

29. πέτρος ὁ. ΑΒΕ 4139 3ὸ μὑῖυγ ΟἿΓ... ς ὁ πέτρ. 6. τηῖῃ ρτῃ ΤᾺΡΗ οδὲ (ρ "" 
᾿ἰἰοπι απο" ρΡοϑί ανϑρ. ροπθδβ δίς: ο δὲ πε. εἰπὲν [ἃ γεϑροπαϊ) πρὸς 
αὐτοὺς ὑτοὸ απόχρ. δὲ 84 εἰπαν) [ εὐπαν ὁ. ΑΒΕ .. ς εἰπὸν 6. Ἡ 8] υἱ 

ναϊν οὐδ ΟἿτ δὶ - 

80. Αοορ ο δὲ ϑεος] τ’ (οἱ. ΟΥ 81) .. Β τον ὅν, Ε Βοάδτ τον παιδὰ αὐτου ἵν 

4, 11. 

4, 19. 



338 Αοἰ.58,381. Ροίτὶ ἀοἔθηβῖο. Θἰδιη8}16118 ΘΟ βΙ ἔπι. 

,. ἐπὶ ξύλου" Ὁ1 τοῦτον ὁ ϑεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ 
- - - [ - - 

αὐτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 92 και 
ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα 
δὲ τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ ϑεὺς τοῖς πειϑαρχοῦσιν αὐτῷ. 88 οἱ δὲ 
ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 84 ᾿Ανα- 

στὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Ψαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδι-, 
δάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ; ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώ- 
ποὺς ποιῆσαι, δῦ εἶπέν τὸ πρὸς αὐτούς "Ανδρες ᾿Ισραηλεῖται, 
προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 
86 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα 
ς ’ τ ’ 2 “- 2 ᾿ « , Ὁ 2 

ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριϑμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀν» 
’ ν » σ 3 ’ ᾽ν ’ ΝΣ » 3 

ρέϑη, καὶ πᾶντες σοι ἐπείϑοντο αὐτῷ διελυϑησαν καὶ ἐγένοντο δὶς 

81. δεξια.. Ὁ" Β8ἢ [τὶ δοξη (ἃ σανγίδαξε) [] δουναι (ΟὨ τ΄, ἃ 6 1τἰπὶ Αὐρ 
ἄατε)... Β ΟἸγξ του δουν. (νρ αὦ ἀαπάαπι ραεπέ!.) ΟἸγτ 1 ἐπι τω δουν. | 
ὈἘ Δ] των ἀμαρτ. | Ὀ" ἃ Β8ὴ δϑίθτο (αγΡ ἄσπδ ρ6᾽ ἐιπη}) ἴῃ ἔ, δὰὰ ἐν 
αὐτω (:: οἵ δᾶ ν. 82.) 

82. ἐσμεν .. Β. οἴῃ (ηθ6 Θχρτίπι δϑι μαΐσ)ς, ἃ διὰ ἃ βγγ [τἰπὶ ρμροβέ μαρτ. ροὴ 
(μη) [αὐτοῦ 6. ἘΗ ἃ] αὐ νάϊΥ Ρ] (4] ροβὲ μαρτ.) βυυρ (ροβί ρήμ. Ροῃ) 
δοίμα! ΟἾγΊ ΤΉΡΗ οδὲ.., 600 ς. Ατὖ 41} νξ σορ 58} Β.Γ 4] ΟἸν! Ὠ14 
..8. 69." 100, 108. [τἱπὶ ἐν αὐτω ([ωπ, δηΐα ἐσμεν), 81. αὐτω [ Ὁ" ἃ 

παντων τ. ρήμ. τουτ. δὲ ς. Ε' 8] Ἰοηβο ΡΙ Βγγρ ΟἿν ΤΡ" οδ.. ΑΒΌΝ 
815 (ν 8] Ρ]) [τἷπΆ Π1ὰ ΤῊΡἢ3 οὐχ (1,})}} ὃ .. οἵ Β 17. 78. ΘοΡ.. ἢ ον 

88. ἀκουσαντες (Ε ἃ] νν τὴι Τ, οἱ δὰ ταῦτα νο] τα ρήματα ταῦυτ.)... 40. 
4130 ἔργα Ἰωοἱ ἀκούοντες [ ἐβουλεύοντο 6. ὈΒ 8] αἱ νάϊν Ἰοηρε ρὶ νῷ 

τα ΑΥν ΟἿΥΣ ΤΉΡἢΤ (3 -σαντο) Τιοἷ... ΑΒΕ 8] τη ΟῸΡ Β8ἢ} οί! 
ΟΠ γ3Ξ οδὲ εἐβουλοντο (1,5) 

84. ἐν τω συνεδριο.. δ᾿ Ἑ ΘῸΡ ΒΓᾧΡ ἐκ τοι; συνεδριου (Ε δᾷᾶ αὐτω»)..͵ 
ΟΤΊ ΒΥ 816 [ ἐξω.. Β 78. ροβί ποιῆσαι Ϊ βραχι ς. ΑΒΡΌΕ 8] ρπὶ (41 
ο.ἢ} ΟἾγ 3... ς βυ. τι ο. 1. 4] ρὰ ΤὭΡἢ 5 ἰΐεπι Η 4] τῦῦ ΤὭΡΗἷ δηΐο σοι. 
τ. ανϑρ. (60) ε. ΑΒ 80. νρ (εἰ. ἔμ ἀδπι απ" [868 'ρ86᾽ " αροϑίοἶοϑ 6χ 
λοπεῖΐπο8 δ οἾ}}, πο 01) σοΡ αστὰ ΟἸὨγ"... ς τ. αποστολοῦς ς. ΕΗ 8] ἔξγο 
ΟΠ ΚΓ Β8ἢ} δαί υἷ 4] ΟἾγ' ΤᾺΡΗ 13 οδὲ 

ὅδ. τε... ο ὅ8. 6 ΒΥΥΡ (ογ δὲ [ αὐτοὺς .. Ὁ 588 τοὺς ἀρχοντὰας χαὶ τοὺς 
συνεδρίους [ ισραηλειται (Ε ἃ εστρ.) 6. ΑΒΡῈ... ς (πη 49.) -λέιται ο. π᾿ 
8] αἱ νατγ οτὴς | ἐπιίτοις οἷς .. Ε [ο] απὸ των αν ϑρωπων τουτῶν 

86. εαυτον 6. ΑἾΒΟΗ 8] ᾿] νρ (οὐ. 41τὴ ἥι ἀδιηϊὰ, ποη (01) 6ΟΡ. ΒΒ} ΒΥΥΤΡ 8] 

Επι8 Β. θ. Οἢγ ΤΉΡΒ1 3 ᾿ς ῥρσϑθῖῃ μέγαν Ὁ, ἰΐθῃι δἂὰ μέγαν α"Ὲ 8] μ᾽ υβ᾽6 
10] ΒΥ͂Τ ἈΓΓ 51.060 (ΟΥ 4] 46 η8) Ογγν Ηΐον [ προσεκλιϑὴη (6) 6. ΑΒΟ᾿" 
4] ρῥΙυΒ᾽Ὁ, ᾿ἴϑιη -κληϑὴ οὐ νἅϊ - ϑησαν)" δ" -τ-αλειϑησαν)ΕΗ ἃ] ἔδσο θ 
ΟΥτ (ἰἴθπι νρ 6 δὺρ δοηϑοηδῖί, ἃ αὐδοηδβιενι 68ῖ, ΒγΥΡ ἱποϊπανεγιηξ, ΟΡ 
αὐλαεϑεγιπέ, ΒΥΥ Β8}} ΔοίμαἿΓ βϑοιρδὶ διιπὲ, δύτη αοοοοϑογιη)... ς προσ- 
ἐκολληϑὴ ο. 8] αἱ νὰϊν ποη ἰΐα τὰ (411 - ϑησαν) Οὔγ Οϑα ΤῊΡΒ73".. 
δὶ προσετεϑὴ (αρροδίδἑ ϑιπὶ ἨΪϊοτ)ὴ, προσεκληρωϑή, οἵ ΔΙ100Υ | ανόρ. 
ἀριϑμ. ς. ΑΒΟΕ 8] τὴηῦ ἀθϑιρϊὰ ἔπ Δ] (νν τὴν: ΠΟ Θχρτίμι ἀρεθμ4.) Ογν... ς 
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οὐδέν. 81 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέ. 
ρθαις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ" κἀκεῖνος 

ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκυρπίσϑησαν. 

38 καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων τούτων 
καὶ ἐάσατε αὐτούς" ὅτι ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτῃ ἢ τὸ 
ἔργον τοῦτο, καταλυϑήσεται᾽ 89 εἰ δὲ ἐκ ϑεοῦ ἐστίν, οὐ δυνήσεσθε 
καταλῦσαι αὐτούς, μήποτε καὶ ϑεομάχοι εὑρεϑῆτε. 40 ἐπείσϑησαν 
δὲ αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρῇ)- 

γειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν. 41 Οἱ 
μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι 
κατηξιώϑησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασϑῆναι᾽ 42 πᾶσάν τε 

αρ. ανδρ. 6. ὉΗ 8] Ρ] νῷ Βυτρ ΟἿΓ 4] ὡς ὁ. ΑΒΟΡΕ 8] τὰ ΟἿν .. ς 
ὡσεε 6. Ἡ 8] ΡΙῚ ΤῊΡὮ οδί [ ος ανηρεϑὴ (Ελ88- 9. κατελυθή, Ὁδτ" διε- 
λυϑη) .. υξ δΔἂὰ αὐτὸς δὲ αὐτοῦ | Ὁ οτὰ διελυϑησ., ἰίθιη ἃ δεελ. καὶ] 
Ὁ 88. ουϑεν' 

81. απεστήσεν .. Ἡ ανεστ.] λαον (6) 6. ΑΒ 81. νᾳ ἃ Ογτ΄... ς λα. κα-- 
νῸΡ 0. Ἡ δἷ ρ] 588} βυγυῦῦ 4] ΤῊΡὮ οδί, Ἰΐθτι Ε 8] δορ ΟἿγ ἐκαν. λα... Ὁ 
(ἡ πολυ) νεῖ Ἐπ8 (1]. 1. 1, δ.) λα. πολυν (ΟΥ εἸΙπάθηβ πολυ πληϑος)] 
Ὁ 95. οἵὴ σαντες [οὁσοι.. Οὗ οὐ π" οἐ (ἃ 6 φιρῖῦ 

38. τα (Β᾽Ἔ οἴ) νυν (τὰ νῦν : βἷς Ἡ 8|) .. ἢ Δἀά εἰσων (Ὁ Ἦ" ἃ οἴη) αδελ-- 
φοι [εασατε ᾿ς. ΕΗ 8] πὶ νά οἵη ΟἿὟ ΤῊΡΗ οδέ .. η ἀφεέτε 6. ΑΒΟ 
] αὐτοῖς .. Κ 84. δἀὰ μη μιαναντες τας χείρας, Ἑ ΒοάΒτ μη κολυνον- 
τες τας χ. ὕμων ] αὐτή ο. ΑΒΟΡῈΕ 8] μΗ] νν Ρ] Οὐ ΟἿν ΤῊρΡἢἷ".. 6Ὁ9 
6. Η 8] Ρ]0889 μ1δ᾽ οἰδξ Ο6ες ΤῊρΡἢ3. η: (οτι εαν -- -- καταλ. αὐτου“) 

89. εε.. Εὶ εαν, ἰίθοῃ ΟΥ Βθ0α ροτρὶΐ δὲ ἡ ἐκ ϑὲ.] δυνησεσϑ. (67) ς. ΒΟΡΕ 
40. 8] ρΡΙ] 880 νρ 588 ΟΥ ΟἿγ" Οδο ΤῊΡ 3 οδί.. ς δυναῦϑε ο. ΑΗ ἃ] μὰ 
ἴῃ ΒγτΡ ΘὺΡ 8]. ΟἾγ' ΤῊΡΗἷ [αὐτοὺς (α΄) ὁ. ΑΒΟῬΕ 40. 4130 ἔδσϑ 
δῖα ἔπ 4] δὺχρ δϑίμαγ ασῃ οδὲ Βοᾶ... 411 αὐτὸν, νρεδ οχχ (ΘεΙθ τουτου! 
διδασκαλιαν) .. ς αὑτὸ 6. ΟΝ ἃ] 9] νρϑά (εἰ. ἀθπι14) ΟΡ 58} δυγ δὶ 
“ΟἿ γ Οδο ΤῊΡὮ1.3. Ῥγδθίθσθι Ε ΒΘΑΒῚ δἀὰ οὔτε ὑμέεις οὑτε οε ἀρχον-- 
τες μων, ἰΐθτη Ὁ ΒΥ1Ρ 6." Βἰπι ογαὰθ ἀοιηϊὰ οὔτέ ὑμεες ουτε βασι- 
λειες οὔτε τυραννοι (ἀθιίὰ ρ»γϊποῖρεβ υἱγὲ γγο βα. ο. τυρ.)" ἀπεχεσϑαι 

(-σϑε) οὖν απὸ των ανϑρωπων τούτων (ἀθιηϊὰ αὖ εΕἴ8). ϑ τα ἰον 88.108 
180. ἐγκρατευετε (180. αποσχεσϑὲε) ουν απὸ τῶν ανϑρ. (180. αν δρω») 
τοιξ. [Ὁ 1608. ἃ ΘΟΡ ΒΔἢ 8] οἵὴ καὶ 

40. δειραντες..Ἑ ἃ δἀὰ ανὐτους, ἰΐοπιὶ 608 αἰπιϊδογωηέ [,οἷ | λαλεεν .. Ἑ 

τκἀά τινι, α δἀᾶ αὐτους͵ απελυσαν ο. ΑΒΟ.. ς (μὴ ΟΣ ογγοτϑ) δά αὖ- 
τοις 6. ΕΗ 4] αἱ νὰΐν οὐ νῷ οἷο ΟἿἿζ 8] 

41. οὖν... Ὁ 180. ΒγγρΡ δἀὰ αποστολοε Ϊ κατηξιωϑ'. ἢ. 1. ς. ΑΒΟ 8} τιῦ νῷ; 
ΒΕΥΥ ΟΟΡ 5Δὴ 8Γ.ὃΡ (600 Β8ἢ} ΔΓ'ᾧ᾿ ατιμασϑ. δηῖθ νπερ)ὴ οαἱ ΟὟ Τηάτγὶ 
Αταδτεῖϑ Ουδοδβὶ .. ς δηΐθ ατιμασθ'. 6. ΘῈΒ 8] Ρ] ΒΥΥΡ 81] ΟἿν Τρ Ι΄" ὅ" 
Τμοἱ | ὀνόματος ὁ. ΑΒΟΡΗ 8] τῆι. σ0ρ 8588} ΒΥΥ Δ19 Αἰωιηοῃοϑὲ (18 ἴῃ 
οαίοχ ὑπὲρ τ. ὀνόματος ἀτιμασϑῆναι."" τῷ καϑολικῷ χρησάμενος 
ἐδήλωσεν ὅτι ϑεὸς ἦν ὁ τ" ὥσπερ γάρ τις λέγων «Αὐτὸς εἶπε, Ὁ ὧν εἶπε, 
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᾿ ᾿ ’ 9 -- ςε - ΑἉ ᾿] -Ψ ΕΣ 3 ’ Α 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶχον οὐκ ἐπαύοντο διδώσκοντες καὶ 
9 ὡς: 

εὐαγγδλιζόμενοϊ τὸν Χριστὸν ᾿]) σοῦν. 

Υ]. 

1 Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληϑυνόντων τῶν μαϑητῶν 
39 ἢ Α “- ε “- Α Α εν ;᾽ χε 

γένετο γογγυσμὸς τῶν Ἐλληνιστῶν πρὸς τοὺς ἔβραιους, ὃτι παρε- 

ϑεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καϑημδρινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 προσ- 

καλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆϑος τῶν μαϑητῶν εἶπαν Οὐκ 
3 ’ 3 [4 - ,ὕὔ Ἁ ᾽ - , - Ἂν 

ἀρεστὸν ἐστιν ἡμὰς καταλεξίψαντας τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦυ διακονεῖν 
; 2 δ - ) . , Κ 9 « »-» 

τραπέζαις. ὃ ἐπισκέψασϑε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυ- 
Α ε 

ρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὖς καταστήσομεν 
2 ἃ - Έ - - - - ὔ 

ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ 

τὸν ϑεὸν σημαίνει, οὕτως καὶ ὁ ἀορίστως τὸ ὄνομα μόνον εἴπὼν 
ὁμοέως τὴν ϑείαν τοῦ τὸ οὐσίαν ἐσήμανεν. Ἐδάδτα ἐγ θαϊ Ατατηοπΐο 
Β0ΠΟ]. Ἤοοὐϊοῖὶβ 18.) .. ς (ΞΞ: Ὁ 32) δα ἃ αντοῦυ ὁ. τηΐη υἱ νάϊ ῥδὰς 

δοίμυῖγ Οτϑ], οἰ... Β. 8] Ρὶ νν τὰ ρΡ τοῦ δἀὰ ιησου (νρ 817 Τμάγι}) 8. 
του τὺ (ςΔ) 8. του κυρ. τὸ (Ε 81] ΤῊΡΒ 1) 8. του χυρ. (ΒγγΡ Β88 Απηῦτϑιΐ, 
Τμαγί τοὺ δεσποτου) 8. τοι χριστου (ἔαᾳὰ 10] ΟἸν Τμάγι ΤΕΡΙΣ 
ΑἸ τδιῖ Φυδαδβι) 5. τῦ χὺ 8. του ϑέεου (Ἡμάτε] 904) 

ΑὩ. τε... Ὁ 812 νᾷ 6 ΟΡ 88} [οἱ] δὲ [τὸν χρ ἕν ὁ. ΑΒ 8189 ἔεχσο νᾷᾳ (οἷ. ἔα 
81, Ὡο δ (01) ΒΥΤΡ οδί Βα8 ΟΥσὰγ [χἰπὶ (αΑἀὰ Μίζωπι ἀ61) .. ς ἢ" τον ΧΡ α. 
Η δὶ ρῖχ 81 [0] ΒΥΧ δδϑίμτο οὸρ 4] ΤᾺρΡ᾽ 3 Ποῖ... Ε 65. Οἢτ ἔν χη, ον 
18. 580}: ΔΕΙΒΡΡ τον χυρίον ἔν (Ὁ 588} ΔϑίἢΡρνΡ δᾶὰ 5.}), 8] δι ἱΐον 

ὙΙ. 1. ταῖς ἡμ. ταυτ. (οὐδ δ] νᾷ ἃ] ἐκείναις) .. 8γ ταῦτ. τ. ἡμι.] τῇ 886 
.. ἢ οὶ | Ὁ" ἃ δἀὰ ἰῃ ἔ. ἐν τή διαχογια των ἐβραιὼν 

Ὡ. Ὁ8τ" (ἃ ἐξαφιι6) 8811 οἵὴ δὲ (Β.Υ ἃ] καὶ σρ.) | εὐπαν 6. ΑΒΟ .. ς᾽ εἰζον 
ῬῈΗ Α] υἱ νάϊ οἴλη. Ῥυγδοίθσ ἢ δὰ σρος αὐτους, ἴθι δἷ8 ΒΒἢ ΒΥΓ 
81 ΟΥρ [ἡμὰς 6. ΑΒΕ(Ε 180. ροβὺ καταλ.})Η 8] υἱ νᾶϊγ οἴη Β88 Μίδς 
Μδγοῖιοι ΟἿν ΤῆΡΗἷ .. Οὐ ΤΡ ἡμὲν (Π πὶ οτὰ) [ καταλείψαντας 
(ο -»τες) .. Ε 40. 180. δὶ ἔογοῖ" Μδὸ Β48 ΟἿν θδπὶ ἃ] χαταλίποντας 

8. ἐπισκεψ. (Β ἐπισκεέψαμεϑα, 8] ραυς ἐπιλεξασϑε, ἐκλεξασϑε, 10] σον» 
Β8 ἢ 4] Οτἷπί Θαδοβί οὔρια) οἱ!» (εἴ. ΟἿγ 4] Οὐἰἶπί Ὀ1ἀΐπι. α δὴ [14 1,η], 
Β ὅδε, ΒΔ}: δϑίμυϊΓ Θυδεοβί οτῃ) αδελφ. (εἰ. ΟἿ 4] Ὠιαΐπῦδ, ἃ 18, δοίμυῖ 
Β88 Μαγοῖθου Ογίπὶ φυβαβὲ οἵα : ἰἰ8 [2}} ο. (ΑΒ)ΟΕΗ 8] ἔσθ οἵἴηῃ νν 
ῬΡ)ΡΡ τὰ ..Ὁ τέ οὐ» ἔστιν αδελφοι" ἐπισκέψασθαι (ἃ ρ»γτοδβρίοϊξε ία- 
486) } Ὁ Μαγοῖδου εξ ὑμ. αὐτων (ἃ οἴ) ανδρας] ΑΕΗ 4] πληρης πνευ-- 
ματος ο. Βίο " νά) 187. 180. ἔιι ἂπὶ [ῸΣ ΟΡ ΒυῪΡ (ρίομιοβ 8ρῖν.8α- 
»ίοπιϊα 6) τὸ ΟἿν ΤΏΡ δοίῶπι, , ς (600) δἀὰ αγεον ς. Αοσ(" οὐ" αἱ 
να ὙΠ) ῈΗ 8] Ρ] νῷ (εἰ. ἀθτηἱὰ 4]) 88} ἃ] (βυυ κχυιρεοι)) Β88 ΤΡ ἱχὲ 4] | 

καταστήσομεν ο. Α(Β 6 ὟὟο. ΟΟΡἢ.)ΟΡῈ 8] Ρὶ Β8ἢ ΒυΥ δοίμυϊγ Β845 ΟἿΥ 

Οοο ΤΡ’... ςθ (--ς Οὐ 52) -σωμιεν ο. Ἡ 8] ῥριὴ γῇ (εἰ. ἀ 6 ουπϑδίϊ- 
ἐμαηιι.8) 41] Μαγοΐμοιι ΤῊρΡΗ 

4.΄ν7ῖ' μι. δὲ εοομεθα (ἃ δμπιιϑὴ) εἴ λογ. προσκαυτερουντες (ἃ ρενϑευονα- 
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“- ἤ ’ Ὁ» λ.» «. ᾽; 3 ;᾽ 

τοῦ λόγυν προσκαρτερήσομεν. Ὁ καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παν- 
- ΑἉ 2 

τὸς τοῦ πλήϑους, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως 
4 , ς»ν, Α , Ἀ ’ Α ᾽ 

καὶ πνευματὸς ἀγίου, καὶ Φίλιππον καὶ ΠΙ|ρόχορον καὶ Νικάνορα 
Α Ἁ - . 

καὶ Τίμωνα καὶ ΠΙἊ.αρμδνᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿ΑἸντιοχέα, 

6 οὖς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέϑη- 
καν αὑτοῖς τὰς χεῖρας. 

Ἁ - - 

{ Καὶ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληϑύνετο ὁ ἀριϑμὸς 
τα ἂψ, 3 «ς Α ’ [4 Ὺ ἌΝ ς ; 

τῶν μαϑήτων ὃν ]ερουσαλὴῆμ σφόδρα, πολὺς τὸ ὑχλος τῶν ἱδρέων 

ὑπήκουον τῇ πίστει. 

8 «Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίθι τέρατα 
καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς 
συναγωγῆς τῆς λεγομένης “ἸΙιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ ᾿4λεξαν- 

’ ΑἉ - 3 Α ’ ΔΑ.) ’ὔ - - 4 

δρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ ᾿Ασίας συνζητοῦντες τῷ «Στεφά- 
2 - - - τ ψῳ, 10. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ 

-- ----.-.---.ς-....-... 

ηλιι8, Ὑ5 6 Ἰπδέαηἶεδ ογἵημιι8) .. ἘΜ 4] Ρ᾽ 830 οοΡ 888} δὶ ΕΡἢΣ Βα8 ΟἿΓ 
Μαδτγοΐαου Ῥγοοορ προσκαρτερήσωμεν 

ὅ. ὁ λογος (οϊ. ν5) .. Ὁ νν τὰ δΔἀά οὐὔτος | ἐνωπίον .. Ο ἐγαντιον] πλη- 
ϑους .. ἡ δ8α των μαϑήτων Ϊ ΑΟἾΘΒΗ͂ Αἱ τεῦ πληρῆς (18) Ε αἱ προ- 
χωρον | ΒΕ 8] νικανωρα (θ8τ νεκορα) [Ὁ τείμωνα .. ΟἿ 8] τιμονα | 
ο αντιοχεαν 

ὁ. ους ἐστησαν .. δ᾽ ουτοι ἐσταϑησαν, ἰίοτη ΒΔἢ ΒΥΥ 819 [ καὶ... 67 

οὐτινες 

1. ϑέου 6. ΑΒΟῊ 8] 6Γ6 οἴῃ νυν 9] ΟἜ σοι 4]... 9Ὲ 180. νρ' ΒγγρΡ ΟἸγίσί 
κυρεουμαϑήτων .. Ἐ μανϑανοντων] ιἐρεων .. 815 ΒγΥ ΤΠΡΗ 5 εουὐδαίων 
Ι Ὁ8τ᾿ ὑπήκοιιον αν... ΔῈ 8] (νῷ 41) ΟἿγ οδί -χουεν, 18. -σαν, 181. -σε 

8. χαριτος 6. ΑΒΌ 8] Ρ] 0850 νῷ ΟΡ 58} ΒΥΤ ΓΘ Δγτὴ (δοίμαῖτ χαρ. ϑεου) 
Β48 ΠὨϊὰ Νγββ ΟἿγ 4] Αὰρ (ρϑυρὶΐ δ 8ρῖγ. ϑαποίο) αδαᾶ (ρογρὶΐ δὲ υϑτῖ- 

᾿ ξαξε) .. ς (ΞΞ Θ᾽ 832) πιστεὼς (6. Ἡ 8] Ρῃη ΔῚᾧὦᾧ᾿Ρ 5] ΤῊΡὮ 1 3 (θϑ64 αἴθτᾳ ἴῃ 
σοι να χαρ. ἈΡΏΟΒΟΘΓΟ) .. Ε χαρ. καὶ πιστ. [Ἑ 40. 96. 81 σημ. κ, 
τερ. [ 9Ὲ 8] Βϑάξτ β8ὴ βυτρ ο." Αυρ δἀά ἴῃ ἢ. δια (48. ὑπερ) του ο»ο-- 
ματὺυς (Ε ἐν τω ονοματι) κυρίου (Ε 8] τοι! κυρ.) 81} τι κ΄ ἡμῶν, 48. οτα) 

τὸ χὺ (ΒγΥΡ 6." ὁπ τῦ χυ) 

9. Ε καϑ'ο (ε αάύ. φιοιι) ἀνεστ. τενὲες τῆς λεγ. .. Α 17 Θ0ρ 888 Ομ τοδά 
των λεγομένων .. 105. οτὰῇ | Ὁ λειβερτεινων, ἀττὰ Ζάδψογιπι, ΑΥΡ Οοτὲπ- 

ἐλίογιθα [Α κηρυναίων, πὶ 8] κυριν. [ΑΧΔ κηλικιας Ϊ καὶ ἀσιας 6. ΒΟ ἜΗ 
8] ἴογ6 οἵῃῃ ΥΥ̓ (θχο 4) οἵη ΟἿΓ αἱ .. αὐ" ἃ 13.196ἷ ὁτὰ (1.5) [ συνζητ. 
ς. ΑΒΟΡΕ.. ς συζητ. ο. Ηὶ 8] υἱ γναΐγ οἵηῃ 

10. καὶ οὐκ... Ὁ ονξεγες οὐχ [ ὍΕῈ ΒΘαΒΤ τη σοφ. τὴ οὐυσῆ ἐν αὐὑτω κι τω 

πν, τῶ αγίωὼ ὦ ελ. οἱ ροεραπί, θα ΒΡ τ (οἱ. δια" οἱ οοὐϊδὶ καρ 
Ετδβιω, ἰΐθαι γογβίο ὈοΒθῖα. δὰ δη. ν. 9.) δια τὸ ἐλεγχεσϑαι αὐτοὺυς (ΚΕ 
Βεάξτι διοτε ηλεγχοντο) ὑπ (0" ἐπὴ αὐτου μετα πασῆς παρρησιας" μὴ 
δυνάμενοι οὐν (Ὀ" ου) αγτοφϑαλμεῖιν (Ε Βοάδτ ἐπιδὴ οὐκ ἡδυναντο 

12, 84. 



89 Δοί.6,11. ίθρμδπα8 ἱπιρ᾽οἰδιϊβ ἀοουθαῖίαγ. 

ἐλάλει. 11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ 
λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωῦσὴν καὶ τὸν ϑεύν, 12 συν- 
δχίνησάν τα τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, 
καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 
18 ἔστησάν τὲ μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ 

παύεται ῥήματα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου" 
14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ᾿ίησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτυς 

καταλύσει τὸν τύπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔϑη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν 
Μωῦσης. 1ῦ καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καϑεζόμδνοι 

ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρύσωπον ἀγγέλου. 

νΠ. 

1 Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 ὁ δὲ ἔφη 

αντιλεγι") τὴ αληϑεια (δια οοα ἂρ Ετγδβὰ Ὀσμθα ργορίον φιοῦ [Ὁ0} 
γτορίονα) γτεαανριογεηίμν [ΘᾺ “Φδαρέμγ] αὖ 60 οῆς οπιπὶ Παάμοθα. Ἰλ6}1- 
αυ ποη δαά) ᾿ 

11, λέγοντας (Α 8.Ρ8 -»τες) .. 42. ψευδολεγοντ. [ βλασφημα... δὲ 181. 
νε βλασφημίας (60) [ μωυσήν 6. ΑΒΟΒΕ 8] μια, ἰΐθια νρ (Θχὸ δι) ἀ 
Θ ΘΟΡ 888 οἷο... ς μωσῆν 6. ἘΕΤ 8] Ρ] δ οἷς. 

12. Ε καὶ ταὐυὅτα ξιποντες συνεκ. τε ] Οὐ" καὶ γραμματ. [ ἡγαγὸν.. ΑΔ οορ 
ΒΒἢ ΒΥΤ' ΒΥΓΡ ὁ, ΟὉ. δ! αὐτὸν 

18. ἐστ. τε (Ὀ" καὶ ἐστ.)... Η 18. 40. 96. 6 ὁ0Ρ ἐστ. δὲ] ψευδεις .. » δὰ ὰ 
. κατὰ ("ἢ κατὴ αὐτου [Ὁ νν τὰ (ποι νῷ ἰυχ 4}) ΟἿγ (βοὴ ΤΙΡὨ)} οὐτ. 

ο ανϑρ. ρφρηματαὰ 4. ΑΒΟΡ 8}7 νᾷ οορ 88} 5ΞΥΓὺΠῚ αγθ ΟἿγν Ῥτγοῦὶ ὡς 
(-- αὉ 852) δά βλασφημα 6. ἘΗ 8] μ] Ἰὰχ δϑίμυϊγ ἀγτὴ δύ Ῥχοοιὶϊ 
ΤΒΡΙΙ εδὲ | λαλων ἢ. 1]. 6. ΑΌΕΗ 8] ρ]6ῦ ΟἿγν ΤἈρμ "3". δπίθ ρῆμ(. Ροῃ 
ΒΟ 8] ρᾶὺς νν Ρ]6Γ οδί Ῥσοοὶ [αἀγίου ο. ΑΡῈΕΗΒ 8] ρ]υβο νῷ (οὐ δ ἔῃ 
ἀριηΐὰ Ἰυχ, 864 Ἰὰχ δαὰ δὲ ἀδωπι) 6ὺρ δοι!ιαῦγ Ἀττὴ Νγβ8οα ΟΒγθοσηῖι 
δὰ ΤΉΡΙΪ .ος (ΞΞ- ΟὉ 52) δαἀὰ τουτοῦ 6. ΒΟ 8] ποῃ ἰΐδ τὰ [0] 5Δ} 
ΒυγαΓ ΟὨγίχὶ ΤῊρ]2" οδὲ 

14. τυ" ναζοραιος (αἱ εἴ. 8, 6. οὐ ναζοραιου) | Η ἃ] καταλυση ] μωυσῆς 
Ὁ. ΒΟΌΕΗ 8] ΡΙῺ .. Α ἃ] ρὶ] μωσης 

16. ὈΕτ" καὶ ()) ἡτένιζον δὲ αὐτω [ ἀπαντες ο. Ὁ Ἢ 8] αὐ ναΐγ Ἰοηρα ρ] 
ΟἿγ Οδ6ο ΤΗρμδ.. α΄ μῃ παντὲς ὁ. ΑΒΟΡἜ 8418 ρ]αγίθαβνο ΤὨΡΗ΄" 
ΟΔΙΟΧ | ἢ 4}8 χαϑήμενοι εἶδαν 6..Α.. ς η 49. εεδὸν 6. Β(6 511.}08 4] 
ΡΙ], ᾿ὔθτη Ὁ καὶ εἰδὸν .. Ηιὶ 8] ἐδὸν [νυ δἀὰ ἴῃ ἢ. ἐστωτος ἐν μέσω. αὐτῶν 

Ι. 1, γὲκ Βϑάξτ (οἱ ρεγὰ ο αρχ. τω στεφανὼ | αρα (6 δηΐηι, ΒγτΡ ἐρίων) 
(. ΕΗ δἱ υἱ ναΐγ Ἰοησα ρὶ Οἷξε Οδς ΤῊρἢ 13 .. ΑΒΟ δἱδ (ποπ δχρυίτω 
ἁ νᾳ αἱ Ρ})) οδίθο4 ογῃ ((Ὁ90 1.5)... 815 οἵχ εὐ ἀρὰ [ τοῦτο 

2. χαρραν .. Ε ἃ] (Δυρ)ὴ χαρρα (ἰπ Οματτα), τᾶτ δὶ τῶῦι νῷ (ποπ 8πὶ ἢ 
ἀοιμϊὰ 4]) χαρα» : 



ϑιθρμδηὶ οτγϑίϊο : θὲ ρταίία ἰῃ Α ταμδίαθσ πη. ἀοί. 7,8. 88 

Ἁ ἉΑ ς - 

"Ανδρες ἀδελφοι καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ ϑεὸς τῆς δόξης ὥφϑη 
- Δ ε - Ε 4 - Ἁ Υ 

τῷ πατρι ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοι- 
- γ᾿ 3 ’ Α ᾿ »,,,Ὸν 3 - 

κῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρρᾶν, ὃ. καὶ εἶπεν πρὺς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆς "ἀπ 15,1. 
- 4ἉἯ - 4ἉἯἫ “-- ΕῚ --ὠ 

γῆς σου καὶ τῆς συγγενείας σον, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γὴν ἣν ἄν σοι 

δείξω. 4 τότε ἐξελϑὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρραᾶν»." ἀπ 1575. 
κακεῖϑεν. μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν 

3 ,-" - - “« Α 

εἰς τὴν γὴν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, Ὁ καὶ. οὐκ ἔδωκεν 
, . ’ 2 κι δ δκῳ ’ . 2 “- 

αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦ- "αν 15, τ. 
- ΕῚ Ἁ -«- " ν 

ναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, 
Ὁ Ν »- ’ 5 ἢ ,..  Φ ε ’ σ " « "πη 15, 

οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. Ὁ ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ ϑεύς, ὅτι ἔσται τὸ 19. τ. 
, 2 - ’ 3 Ἐπ. , ν" ᾽ ΣἊΝ Ν 

σπέρμα αὑτοῦ παροιχον ἕν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ και 
᾽ Ν ’ ἃ γ 4 ΝΥ ξ τ ν»ν" ᾿ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια καὶ τὸ ἔϑνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν 

κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ ϑεός, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύ- 
- 4Ἁ ᾿] -᾿ 

σουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαϑήκην περι- "6ν νι, το. 

8. ἐκ .. Ὁ" απὸ (ὰ 46) | και τῆς ὁ. ΒΌἢ Β8ῃ ΤῊΡὮΪ" .. ς καὶ ἐκ τῆς 6. ΑΟ 
Ὁ ἜΗ οἷο νυ, Ρὶ (θεὰ ἃ α, δηίθα 46) οαὲ ΤΉ. 1τἷἰπὶ Ααρ (:: 6 ΧΧ 
Ιοοίΐομθ ποι ἤιε) [ συγγένειας (00Ὲ -»ίᾶς, Οὺ συ»7.) σου .. Ἑ 8] 818: 
Αὐυρ 834ἃ και ἐκ του οἰκου τοῦ πατρος σοι :: ΘΙΧΧ | τὴν 6. ΑΒΟΡῈΕ ἃ] 

.ος (Ξ 6) οἴ δ. Η 8] ρὶ (ἢν 4] 

4. τοτε.. Ὁ ΒΥ δὰ αβρααμ ] τ" ἃ και κατωκῆσεν | εν .. 812 οἵω, Η 8] 
Ρ]υΒ20 ΤὨρἢ 1 5 εἰς, 41] ἐπι] κακειϑεν (41 ταῦ καὶ ἐκ.) .. Ὀἢ ἃ κακὲν ἣν οἵ 
καὶ μετωκ. τὸ .. Αἰ οὐ] μετωκεσεν .. ὮἜΒ ἃ] Οδο -χήσεν, ἰζδιῃ Οὔλ880 
αὑτον ἃ] αἰΐᾳ ΤΆΡΕἷ (ΗἸδΥ πιρταυϊί, Ἰίατη ἃ ἐπέγαη8 πεϊρταυϊξ ; Βεὰ να 

4] Ρ] Ιτἷμὶ ἐγαηϑει ζει ἐἰζιηι, ΑἸ οοἰϊοσαυτέ τἰζωηι)} αὐτὸν... Ἑ ΒΥ ἂῦϑ δὰά 
Ο ϑεος ] κατοικέντε .. θῈ ΒΥΤΡ 6." Αὐρ δἀὰ καὶ οὐ πατερὲς μων (Ἑ 
ΒΥΤΡ Αὺρ ὑμ.) ο. πρὸ ἡμῶν (ΒΥΥΡ υμ.», Ε Αὔρ οἵη οἐ πρ. ἡ.) ς 

ὅ. Ε εν αὐτὴ κληρονομ. | καὶ ἐπή77. 6. ΑΒΟῈΗ 8] υἱ να οἵὴῃ ἔμ (8]) 
(ῸΡ βυγαΐς ΟἿγ ἃ] .. ἢ νᾳᾷ (6. δῖ 81) Β8}} δἱ 1γἷδῖ αλλ ἐπ. [ δου. αὐτῷ 
([τἰπὶ οι) ε. κα. αὑτὴν 6. ΒΟΡῊ 8139 ἔεσε ΤΡ οδίὶ (νν ρ] δι αὐτῶ αὖ-- 
τὴν ξ. κ᾿ νοὶ ὃ. αὐτὴν αὐτω ε. κα.) .. α΄ δου. αὐτὴν ε. κι αὐτω 6. ΑΕ 
Αἱ τὰ .. ς αὐτῶ δου. εξ. κι αὐτὴν ὁ. ρᾶιο υἱ νά τηΐη [ αὐτῷ υἹτἴπι .. 

σ 84] αὐτου 

6. υὑτως (πῃ ἴὰ οἴη; Ηἢ 8] τὴῖι νρϑά ἀοτηϊὰ 8] αὐτῷ, 81] 10] ΑΙΒ αὐτῷ 

ουτωξ) ϑε. (0 {τἰπ κἀἀ πρὸς αὐτον, ἰΐθιῃ νν 8114 λέγων [6ὲ. ΟἘ:] πρ. 
αὐτ.}} αὐτου .. 816 νρϑϊχί σῸΡ ΒΔ} ΒΥΤ 8] σου [αὐτὸ .. ἢ νβρ 8811 ἃ] 
αὕὔτους | κακωσουσι»... Ο ἃ] νΥ τὴὰ (Β6ἃ ΒΥΤΡ ο. 00.) ΤΗΡὮ " ὁοτῦτ αἀά 
αὐτο (γ6] ἐϊο8) (Ε κακι αὐτο κ. δουλ.) 

Ἴ. καὶ τὸ .. Ο 8] 58}: ΔΘ ἰἢρρΡ τὸ δὲ [ ξα» 6. ᾿ΑΟΕΗ 8] αὖ νὰ ἐγ οσλῃ ΟἿ δ] 
.. Β αν (η)] δουλευσουσὺυν 6. ΑΟΌΕΒΤ 41] 600 588} Βυγυῖ [γτἰμῦς ς (1,8) 
-σωσιν ο. ΒΕΗ 8] Ρ] νᾷ (βογυϊοτῖπι) 1 ΟἿΥ 4] | εἰπ. ο 9. 6. ῈΗ Ἀ] υἱ 
να οἵη γν υἱ νά τ οὐ ΟἿν ΤῊΡὮ"" 3" Ιτἰπὶ 4]... ΑΒΟ ὁ ϑ.. εἰΖ΄. (12) 
[εἐξελευσ. .. Ἑ δἀὰ εἐκεϑὲν [ σ᾽Ὲ 8] λατρευσωσιν 

ΤΙΘΟΗΒΝΌΟΒΡ. Ν. Τὶ Εαἱς. 7. )8Β 



84 Αοἰ.7,9. Βίθρ μη] οτγϑίϊο:: Πϑὶ ἴῃ ρϑίσίδγομδβ 

τς . »,» .. Σ» ᾿ Ν ’ 5 - τομῆς καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ 
[4 --.᾽ ’ Α « 4 λε 

ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ ὁ ᾿Ισαὰκ τὺν ᾿Ιακώβ, καὶ ὁ ᾿Ιακὼβ τοὺς δώ- 
“6 πη 87, Α 4 25. δυ, αὶ ὅδκα πατριάρχας. 9. Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ 

2 5 Υ ᾿ ᾿ ε » ᾿ 
ἀπέδοντο εἰς Αἰγυπτον᾽ καὶ ἦν ὁ ϑεὸς μετ᾿ αὐτοῦ, 10 καὶ ἐξεί- 

“ ρω - 4 - 

"65 4,40.λατὸ αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὑτῷ χάριν 
ν , 2 , ᾿ , 2. ἢ δ , 

καὶ σοφίαν ἐναντίον Ψαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησδν 
2... ε ’ 2.5 ν» νι ἣ “΄ ». -“ 1 ] “΄ 

“6 41, δ. αὑτὸν ἡγούμενον ἐπ “ἄϊγυπτον καὶ ὁλὸν τὺν οἶκον αὑτου. 11 ηλ- 
- 3 ΑἉἯ 

ϑὲν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῇν «Αἰγύπτου καὶ Χαναὰν καὶ ϑλέψις 
Α Ὁ ’ - ᾽ 

"0. 43,46. μεγάλη, καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 12 ἀκού- 
ΝΣ Α γ ’ 5 ω 3 , Ν φ 

σας δὲ ακὼβ ὄντα σιτία εἰς “ἰγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας 
« -»"Ὗ-’ - ᾧ Α - 2 , “- 

“θη 456, 1. ἡμῶν πρώτον᾽ 1ὃ χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσϑη Ἰωσὴφ τοῖς 
, - “- Ἅ - ’ 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὺν ἐγένετο τῷ Ψαραὼ τὺ γένος Ἰωσήφ. 
δ κι" 14 ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο ᾿Ιακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ 

Α - ὡν ’ Α 

“Ρι10, 39. καί πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. 15 καὶ 

8. οὕτως .. ἃ] τὴῦ οὐτος Ϊ 0 εσ. ὁ. Ὁ (Ὁ υἱ 8ο]6Γ ἐσακ) Η ἃ] αἱ ναΐν ἔξ τϑ 
οἴ ΟἿγ Οδο ΤᾺρ 5 οδΐ .. ΑΒΟΕ 413 ΤῊΡΒ΄" οὰ ὁ (1.5). Ῥγδοίθγθδ Ε 
ΒΥΥ (εἰ. ροδβύ ὁ ἐακ.) δά ὰ ἐγεννῆσεν ] ὁ ιακ. ὁ. ΒΡ Ἢ δἱ αἱ ναϊγ ἔδγβ 
οἵη ΟἿ Οδς ΤᾺΡὮ7 3 οδὲ.. ἈΟΟἾῈ 8138 οπὶ ὁ (18) 

9. και οἐ πατριαρχ. οἷο... ΤῊΡΒ5 ἴπ ἰοχίπ οἐ δὲ αδελφον ἑωσὴφ ζηλω-- 

σαντες ἀαπεδ. αὐτον 

10. εξειλατο (6) 6. ΑΒΟΡΕ (ΒΟΡ εξιλ.) ἃ] τῶυ ΤῊρΙ 5" οδί... ς -λετὸ 6. 
Η 8] Ρὶ ΟἿν ΤᾺΡΕἷ [ αὐτῷ χαρὺν (τ χ. α.)..Α οἵἷχ αὐτῶ [οὁλὸν 6. Β 
ὈῊ 8ὶ υἱ νάϊν Ιοηϑα ρ] 6 ΟἿΥ 4]... Ἀσεϑτ 4] τι νν ἰοῆρθ Ρ] ἐφ ολον» 

11. τὴν (413 οτῃ) γ. αἹ7. ο. (Ὁ ΕΗ 8] αὐ ναΐν ἴθσθ οἵη δϑί 1 ρντΡ αἱ 
ΟἿγ 4] .. α΄ Τζπ τὴν αἰγυπτον 6. ΑΒΟ(υ ἢ 81. νϑ “ΟΡ 58ἢ δΒυγ (0 ἐφ 
ολης τῆς [᾿" λἀὰ γης] αἰγιπτοι) [ ϑλέψις (οἴ. Η) : 46 δες. οἵ Δα Μι 24, 

9. [ εὑρισχον 6. ΑΟΘῊΗ 8] Ρ]ῈΥ ΟἿΓ 8] . . ΒΕ 8] οδί ηυρισκ. (49. Βεά οὗ δά 
Ι.9 19, 48. ΑἸἰΐον Μο 14, δδ. οἀθηάυτα ναί.) 

12, σιτνα (ΘΡ΄΄) ς. ΑΒΟΡῈ 8] ταῦ (8] οδὲ -τεια) .. ς συτὼ ς. Η 8] Ρ] ΟἿ 4] 
(41 ΤᾺΡἷ" σιτον) | εἰς (6) αἰ͵. 6. ΑΒΟΕ 8] .. ς ἐν αἰγύπτω ς. ὉΗ 8] 

ΡΙ ΟἿν 8] 

18. ἐν .. Ὁ 18. ἐπι] ἀνεέγφνωρ. 6. ΟΡΕΗ 8] υἱ νάϊν ἔεγθ οὐ (ἢν ΤῊΡΉ 8] 
...ΑΒ ἐγνωώρ. (μη), 3ὅ. ἐγνωσϑὴη (6 ἀρηίξιϑ 68[, ἃ τεοορηῖξιϑ ἐδέ, ναὶ ὁοσπῖ- 

ἐμ8 68( οἴ.) [Ὁ ἐγενηϑὴ ] ιωσήφ 886 ὁ. ΒΟ 8] ..ς τοῦ ἐωσὴφ ς. ὉΗ 8] 

Ρ] ΟΒγ 8] .. ΑἊ 40. νῷ δύῃ αὐτου (6) 
14. ιακωβ Ὦ. ]. 6. ΑΒΟΡῈ 8] τηῦ νῷ ΟΡ 58ἢ} Δ... ς ΡοΒί αὐτοι 6. Η ἃ] 

ΡῚ βγγαΐγ 4] ΟἿγ δ] .. οἵυ (6090) α]ὅ δῖ οδ0] συ77. 6. ΑΒ(οχ δα. )ο. 
ΟΔρΡἢ.) ΗΕ 4] ἔεσϑῦ 41ὴ ἴὰ ἀδηία (εἴ. 10] αἵ νἀ τ) ἀύτὰ οδὲ αν Οδο ΤΏΡΗ 

οὐ ς (ΞΞ αὐ 352) δἀὰ αὐτοῦ 6. 0Ὰ 8] ρὴὰ νρϑά εἰοἀὰ δ)ᾳ 4] Ρ] [1 (εν ὁ 
καὶ ξ ψυχ!.) Η 8] τι νυν τὴῦ Ψψυχ. ροϑὺ πέντε ροὴ (Ὁ βύγρ ΟἸ γ᾽ 50" ἐν ε. 
π. ψυχ. ουἴὴ 8644 60}]6) 

1ὅ. και κατ. (Θ΄) ὁ. ΑΟΕ 8] τηῦ νῷ 801 δοίμυϊ 4] οδὲ.. ς χατ. δὲ 6. ΒΗ 8] 
Ρὶ ὁορ 88 8] Οἢτ δἱ .. ἢ 813 βυτρ χατεβη (ἀο]οΐδ 681 οοπίπαηοίΐο αὐ ὁ0ῃ- 



δταῖϊα. [βγϑμ 1186 ἴῃ Αοργρίο. Μουγεαβ. Αοι. 7,21. 885 

Α - 

κατέβη Ιακώβ, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, 106 καὶ 50» 40, 55. 
3 Ἁ 4 3 - 2 

μετετέθησαν 8ἰς Συχεμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο 

᾿Ἴβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὼρ τοῦ Συχέμ. "Ἴοα 94, 88 

11 χαϑὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ ὁ ΤῊΝ Ἐ: 
56" 94 

ϑεὺς τῷ ᾿Α΄βραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληϑύνϑη ἐν “4 ἰγύπτῳ, "εκ ,τ- το. 
ἐμὰ ζ 5» 2 :, 

18 ἄχρι οὐ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ἤδει τὸν ᾿Ιωσήφ. 19 οὗ- 
τος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐχάκωσεν τοὺς πατέρας τοῦ 
ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκϑετα αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσϑαι. 20. Ἐν “Ἐς 5,5 εν 
τ -,» , “ΩΔωι» ΝΖ ) ἊΣ “ ς - Α 2 ’ 
ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωῦσῆς, καὶ ἣν ἀστεῖος τῷ ϑεῷ. ὃς ἀνδτράφη 
μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός, 21 ἐκτεθέντα δὲ αὐτὸν ἀ»- 

δίλατο αὐτὸν ἡ ϑυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεϑρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς 
ἜΘΙΕΡΟ ΒΟΓΑΗΒΗΙΒΡΌΜΙΝΝ ΕἾ Ἢ ΒΝΝΝΝ ἵ ὑας 

ἱππρογοηίαν ἐν ψυχ. ε. π. οαπὶ κατέβη: ἰὰ αυαοὰ ὁοχΣ υχχΧ Βυχὶ) ακωβ 

6. Β..-ς (μη) δἀὰ εἰς αἰγυπτον (Δοίμυϊ᾽, εἰς γῆν» αἰγυπτοῦυ) α. Τ6 1} ἰαϑι 

:: πὶ δὰ οὀχρί ομάδηι βϑηϊθηϊδιη πθοοββδσίαμη νἹἀουδίαγ, ᾿ΐα ἐσ υΧΧ 

δβατηΐ ροίοσαῖ. Ϊ ἐτελ. (Ε ΒΥ δἀὰ ἐκειὶ) αὐτὸς (0 δἀά τε) .. Β αὐτ΄ ετελ. 

16, ν" μετηχϑησαν ] ὈΕ᾿ σιχεν | ΒΥΥ 819 μετετεϑὴ οἱ ἐτεϑη] ᾧ 4. ΑΒΟ 
ὈῈ 8] ρὰ ΤῊΡἢἶ" οδί .. ς (ΞΞ ΘὉ 82) ὅ ς. Ηὶ 41 Οἂγ ΤῊΡΙ 4] | αβυ. ... 
Ἑ Βεάδτ δἀὰ ο πατὴρ αὐτου | ἐμμωρ 6. ΑΒΟΡΗ 8] τὴῦ 60Ρ (β8ἢ εἐμωρ) 
ΟὨἢγν οδὲ... ς εμίμορ 6. Ἑ αἱ Ρὶ ΤΡ Ἶ" ὁοσλτι (4] νρ [ποὴ 81] ΤΡ 3. ἵχὶ 

ἐμ00})} του συχ. 6. ἢ (ἃ εἰ ϑυοῆθηι) Ἡ 8] αὐ να γ Ρ] νῷ δϑίἢῃ δὴ ΟἿγ 
Οϑο ΤῊΡΉ .. ΡΙδπ6 ΟΠὶ ΒΥ 8ΓΘ... ΔῈ 815 [0] 6Θ0Ρ Ξ0ΓΡ τοὺ ἐν συχ. ([,η} 
.. ΒΟ Δ] βδἢ δύ οδί ἐν συχ. 

11. Αοὡς δὲ [ηγγιζεν (ϑῖς οἴ. Ο, ΘΧ ΘΥΤΟΙΘ ἰγρ18 Θχϑοῦ, ϑβί ε77.)...ἕ Β. η7- 
γισεν, ἴΐοτα ἃ τ ν6γο αἀρτορίπημαυὶξ [ χρόνος .. α καιρὸς [ ὠμολογ. ο. 

ΑΒΟ 8}5 νᾳ (οοη οβδιι8 οταί ; ἀοτηϊὰ σοπδίϊδιοταί) ΒΔ ἢ ΒΥΥΡ τπιβ σαὶ (66 0}) 
. ΡῈ Β6ἀ8γ (0] ἐπηγγιλατο .. ς ὠμοσὲν 6. ΒΝ 10 4] υἱ νάϊν Ιοπρθ 

ῬΪ ὁοΡ ἃ] τῶι ΟἿΓ 8] (:: 6 χχ ὅβϑῃ 24, 1. 26, 8. οἴο) 

18. αχρε ς. ΒΟ. οἷς ΤΉΡΙ"" .. ς αχρις ὁ. ΑΒ ἜΗ 8] ρ]6ν ΟἿγ δἱ | ἐτερος 
ς. ΡΕῈ ΙοἿ 4] αἱ νάϊ Ρ] ΒΥΥΡ ΔΥῚ 8188 ΟἿγ Οδϑο ΤῊΡὮ .. ΑΒΟ 4139 ἔοσϑ 
νῷ (ἐπ Αεσψρίο) οοΡ Β8ἢ ΒΤ ΒΥΓΡ 8 4] οαἱ δα ἐπ αἰγυπτον (40. αὖ-- 
γυπτου) : ἰδ [μη (:: οχ Εχοά 1, 8.) [ δὲν τον .. θῈ ἐμνησϑη του 

19. οὐτος .. ΒΓ καὶ (ἃ οπι) Ϊ πατέρας ὁ. ΒΡ διη" (868 ἰρ86" διἃ ποϑὲγ; 08) 

ἴα ἃ] .. ς δὰ ἡμῶν 6. ΑΟΕΗ 4] αἵ νά οὔηη γν ἔοϑσ: οπη ΟἿΥ ἃ] Ϊ εκχ- 
ϑετα Ὦ. 1. 6. ΑΒΟ.. ς ροϑὲ ποϑξὲν 6. ΕΗ 8] ρ[6γ ([οἱΐ 4] ρϑιις ροϑῖὲ αι"- 

τωνὴ ΟἿγν ΤΈΡὮ 3" οδι | ζωογον. .. Ε Δα ἃ τὰ αὐρενα, 48. αὐτὰ 

80. ἃ ἐγενηϑη ] μωυσῆς ὁ. ΒΟΌΗ 8] ρπὶ οδὲ.. ς μωσῆς 6. ΔῈ ἃ] Ρ]. Οἵ 

Αἰἰδὶ [| πατρὸς 6. ΑΒΟῊ ἸοΙΐ 4] ρ]υ 880 ΟἿγ.. ς (ΞΞ ΟὉ 852) δἀά αὐτου ς. 
ὈῈ 8] Ρ] νν οἵπὴ Τρ Ν᾽ 3 οαἱ 

41. ἐχτεϑεντα δ. α. 6. ἘῊ 8] Ρ] (ὁορ 41) (41 δἰΐᾳ Οἢτν ΤῊΡὮ οἵὴ αὐτὸν 8566) 
«ν ΑΒΟῸ ἰΙοἵϊ 4110 νρ οἂἱ -ϑένξος ὃ. αὐτου (1,η). Ῥγδδίθγθα Ὲ ΒΥΤΡ οὗ 

δἀὰ παρα (Ε εἰς) τον ποταμον | ἀνειλατο (6) 6. ΑΒΟΡΕΗ [οἵΐ ἃ] πιὰ 
.ος -λετο ο. 1. ἃ] Ρὶ ΟἿΣ 4] | καὲ (Ὁ ὅτ" οἵ") αἀνεέεϑὺ. αντ. (0 4] ἃ οἱ) 
εαυτη (Ὁ" Α4] αὐτὴ) εἰς (Β ο1) νυ. 

 Ν 



80 Αοί. 1, 22. ϑίθρμϑαί ογϑίϊο: Μογβββ ἐγαίσατω γἰπάοχ, 

᾿ς 90 καὶ ἐπαιδεύϑη Μωῦσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ »ἀὴγαρείον: ἦν 
ν᾿ δ γαξὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ. 28 ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ 
τεσσερακονταἕτης χρύνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. ἐπισκέψα- 

Ἐχ 3, 11..΄ϑαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 24 καὶ ἰδών τινα 
ἀδικούμενον ἡμύνατο, καὶ ἐποίησεν ἐχδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ 
πατάξας τὸν “γύπτιον. 20 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς 

ὅτι ὁ ϑεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς οἱ δὲ οὐ συ»- 
Ἔχ 3,18.ἤκαψ. 20 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφϑη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συν- 

ἤλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών "Ανδρες, ἀδελφοί ἐστε ἵνα τί 
Ἔχ 3, 14... ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 21 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν 

εἰπών Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν; 28 μὴ 

22. μωυσῆς οἷ μωσῆς αἵ ν. 20. [ἐν πασήη σοφ. ὁ. ΑΟΕ ἃ] νᾳῦθά φ0Ρ δῇ 
βυγαῖγ ΟΥϑ Ῥρ-υδί6υ.35- ΒῈ5 ΤΒάτγοϊ.. ς (1) οἵχ ἐν 6. "" Ἦ 8] αἱ νάϊ 
ΡΙ νᾳ Οτἱοοά Ομγ' ΤὮΡΗ οδὺ .. Β πασῆς σοφιας, Ῥ" (ἰΐετη 8[η6 τὴν 
ΟἸεῶ 8] ἀθηβ ΟὨγ') πασαν τὴν σοφιαν ] ἣν δὲ ς. ΑΒΟῊ 8] ἴδγ6 ΟἸΏ 6 
609» ΟἸγὶ ΤῊΡΆ οδὲ... θεῖ ἡν τε, 99. ΟἿγσ' καὲ ἢν, ἰΐϑιη νῇ 8] ρ] | ἐρ- 

γοις 6. ΑΒ (εν ἐρ07. καὶ λογ. α.} ΟΡῊΗ 8] ρ] 889 6 οορ Ρβ-π8ἰ (]. Ἰ. ἐν ἐρ7. 
κι λογ.) Οὔτ ΤῊΡΉ οδῇ.. ς (6 090) ργαθιῃ ὃν ὃ. ἘθῚ ἃ] ρὶ νᾷ ἃ] [αὐτου 

6. ΑΒΟΡῈ 8] τὴ Υῇ ΒΥΓ ΟΟΡ Β8}} ἃ] .. ς (ΞΞ ΟΡ 82) ΟΙὴ 6. ΗΕ δἷ ρ] ΒυτΡ 
ΔΓΡ Ῥβ-1υϑὶ (ΟἿΓ 8] 

28. τεσσερακ. (Ὁ μ' της αὐτω)ὴ ο. ΑΒ᾽ο (Ἰοἷ -ἔτης Βος 856.) ... ς (2) 
τεσσαρακ. 6. ΒἾἜΗ 8] ῥΡ]ογ | ἐπι 6. ΑΒΟΡῈ οἷο ., ΒΕ 8] εἰς [8 8] τοῦ 
ἐπισκ. [ Β οἴχῃ τοὺς 866 

24. τινα .. 1οἷἷ τινᾶν [] αδικουμένον .. θῈ ΒΥΤ ΒΥΤΡ 6.} δῖθ δοίμυϊ δἀὰ ἐκ 
τοι γένους αὐτοῦ (87 οἴῃ αντ.}) τ" ἥμυνετο Ϊ Ὁ δοίη! δαὰ ἰῃ ἔ. καὶ 
ἐχριίψεν αὑτὸν ἐν τή αμίω (Τ᾿ ἈΡἢ5᾽ ὀοτα καὶ κατέκρυψεν εἰς γην) 

2ὅ. υϑῦ 18. ἐνομιζον ] αδελφοὺυς ὁ. ΒΟ νᾷ (οἷ. δὴ ἔμ ἀδπιϊα ; ποῃ 10]) 
Εαυϊα.. ς (η) δΔἀὰ αὐτου ς. ΑΕΗ 8] αἱ γα Γ οἴῃ νν ρ]οῦ ΟἿ 8] (θυ 

ΒΥΥΡ τοῦ ἃγΘ δἀὰ τοὺς ὑεοὺυς ἐσραηλ)[ σωτ. αὐτ. 6. ΑΒΟΡ δἱ νᾷ 60ρΡ εδί 
Επ .. ς αὐτ. σωτ. ο. ἘΠ 8] Ρ] 88} (αυτ. σω. δια χ. α.}) ΒγῪΡ ΟἿ αἱ 

20. τη τὲ (α΄) ο. Αβ(ε ο. Ο6ρ}.) Ὁ» Ὁ" ἃ τοτε)η αἱ ρτὴ Β.τρ δοί μα! 
8] οδἵ ΟἿ αἱ .. ςθ (ῃοὴ ς) Ὁ 2 τὴ δὲ ὁ. Ε ἃ] ρῃ Υρ' ὁ0Ρ 88}} Ξ4]᾿ 
μαχομένοις ("τ -νος) .. Ὁ" δὰ χα εὐδὲν αὐτοὺς αδικουντας συν-- 
ἤλασεν (ΕΒ οἵ -λλασεν») 6. ΑΕΒΤΗ 4] ρΡ] νν ρΡ] (4) δοουγδῖθ γϑάάπης αἱ 
ΒΥΥΡ, 8] οογίθ ρχορίυβ δοοοάυπὶ δὰ -λασὲν αυϑτὰ δὰ -λλασσεν) ΟἿΓ 

8] .. ΒΟΡ 8] ἔδγϑ᾽θ νυ (γεοοποιίαδαΐ, ἃ -αὐἱὶ) ΒΔ ῬτοΙ 88 συνηλλασσεν 
(μα 49. 6) [ ΟΕ συνηλλ. αὐτοῖς [ ἐστε 6. ΑΒΟ(Ὁ τι ποιείτε ανδρες 
αδελφοι ἐνὰ τι αδικειταιν εἰς [ἢ οτ] αλληλους)ε 1οἵϊ 4] πιὰ νϑ Βα ἢ δ πὰ 
Βυγῦ ΟἿγ Ῥχοχηΐθβ.. ς (6090) δΔἀά ὑμειες 6. Ηὶ 8] Ρ] ΒΥΓΡ (60 8] ἰγϑῃ8ρ) 
Τρ: 3: Οδς οδὲ 

21. Ὁ εἰπας ] καὶ .. Ἑ ΘΟΡ 8] ἡ | ἡμῶν (6) ς. ΑΒΟΗ 10] 4180 ἔργο ΤΡ Τ᾽" 
(οὐχί οἰθοτασι) οαὲ... ς ἡμας ο. 9Ὲ 8] Ρπὶ ΟἿγ ἃ] (:: [18 οἵ, [εϑ[ γ}] 0 ΧΧ, 

ΑΒ ΨνΘ1Ὸ ε. ἡμωνὴ 



ἴῃ ἀδβοσίο τησηΐθ βἴπα αἰνίπἰζι8 νοσδίι8. Αοἰ. 7,84. 87 

ἀνελεῖν μὲ σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αὐύπτιον; 
29 ἔφυγεν δὲ ωῦϊσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος 
ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 80 Καὶ πληρωϑέντων ἐτῶν " Ἐκ 9, 5:-. 
τεσσεράκοντα ὥφϑη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος 
ἐν πυρὶ φλογὸς βάτου. 81 ὁ δὲ Μωῦσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὅρα- 

μα΄ προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένδτο φωνὴ κυρίου 
92 ᾿Εγὼ ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ μι 5, 58. νν. 
᾿Ιακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωῦσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 
92 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος “ῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σον ὁ 

γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 84 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκω- 

28. ἐχϑὲες ο. ΒΟΡ 8ἃ].. ς χϑὲς 6. ΑΕΗ Ιοἵΐ 4] ῥ]οτ. Ῥγδβθίβθτϑθα α 600 Β8ῇ 

ΒΥΤΡ ροβῖ τ. αἰγιτ. ΡῸ5 

29. Ὁ" - - - ἡ καὶ (ἃ αἄφιο ἴα) ἐφυγαδευσὲν μωυσῆς, Ἑ ἐφυγαδευσεν 
δὲ μωυσὴν  μωυσ. 6. ΒΟΡΕΗ 8] τὰ... ς μωσ. 6. Α 8] Ρ]. ΟΥ̓ οἱ. 4101} 
ἢ διω 

80. Ὁ" ἀ καὶ μετα ταυτα (ἃ Δἀα εἢ πλησϑεέντων (" πληρωϑ.) αυτω (ἢ ἃ 
οτα ; δἀὰ οἷ. ΒΥ 819) ἐτή ("ἢ ἑτω»)]} τεσσερ. 6. ΑΒ μὲ) (σερακονταὶ) 
οὐ ς ([μὴ) τεσσαρ. 6. ΒΒ. ἜΗ 8] οἱ | ἐν τ. ἐρήμω .. ἰδία ΒΙ08 δΔἀά ] 
αγγελος ο. ΑΒΟ οἵ ἃ] νρ ΘΟΡ 88}... ς (609) δά κυρίου 6. ΘΕΗ 8] ρ]6τ 

ΒΥΓαΓ 41 τα ΟἿΓ ἃ] [σπύυρε φλογ. (α΄ 6. ΑΟῈ 8] τυ νῇ Β.Γ ἅἃγϑ οδΐ 
οος (15) φλογε πυρὸς ὁ. ΒΡΗ Ιοἵἷ 4] Ρ] 600 β8ἢ}: Β0ῪΡ 4] ΟἿΓ ἃ] (:: δυη- 
ἄστη ἰῃ τποάπτῃ Ἰοοἴϊο ΟΧΧ ἤπο0) . 

81. μωυσ. οἷ. μωσ. αἱ δηΐε [ ἐϑαυμαΐζεν 6. ΕΗ [οἷ 4] Ρ]890 οἱ ΤΠΡᾺ"" 
Αυὐξ .. ς (ΞΞ αὉ 852) ῃ -ασὲν ς. Α(οπ τὸ 0ρ.)80 8] τῆι! νβ᾽ 8] Ρ] ΟἿ 
81} Ὁ καὲ προσερχ. αὖτ. (Ὁ Βτ᾿ κἀά καὶ, ἃ σμπιηιο ἔρ86 ασοεάεογαέ δὲ ὁοη- 

δἰἀετατοῖ) καταν., οἱ Ὁ ΒΥΓ δοίμυϊγ ροσρ ὁ κυρίος εἰπὲν αὑτω λεγων]. 

κυρίου (413 οι, ἰΐθτη Εὶ Βοάβτ βεά αἀὰ ἐκ τοῖι ουρανοι λέγουσα) 6. ΑΒ 
(0 νίάδ δηΐ6) 10] δἱ τῶι ἂἃπὶ ἔμ ἀδιηΐᾷ ΟῸΡ ΔΓΠῚ ΒΥΤΡ... ς (600) οἀὰ 
προς αὐτὸν (Αὺρ λεγουσα, νρϑὰ πρ. α. λεγ.; 8εὰ νροδᾶ 8114 πρ. αὖτ.) 
6. ΟΕΗ 8] Ρὶ νυ θὰ δ|ῖᾳ βδῇῃ 41] ΟἿγ δἱ 

82. οΗ " ἐγὼ (Ε νᾳῇ [ποῃ δπὶ ἔι 81] ἃ δἂὰ εἰμὴ) ϑεος [ὁ ϑεος 866 .. 6 Οἵη 
ὁ | ισ. (ον ἐσακ) κ᾿ ἑακ. 6. ΑΒΟ0 Ἰοἵϊ 415 ἔὰ 81] ΒυυαἿΓ ΟΟΡ 588 δύ .. ς ὁ. 
(υ οὔ) ϑέος ἐσ. κ΄ ο (Ὁ οτι) ϑέος ἐακ. ὁ. ΕΗ 8], Ρ] δϑίμυϊνς δὺν ἃ] ΟἿΓ 
δ] (:: βία ἶτον θαοὶ 8, 18. οἱ ΧΧ)ὺ  μωυσ. εἴ μωσ. αἴ δΔηΐα. [ἰθτὴ 
ἰηῖτϑ. ͵ 

883. εἰπ. δὲ (413 οἴη) α. ο (Α 813 οχῃὴὴ) κυρ. (Ε ο ϑεος, ΔΥΡ ΟΤΩ) .. Ὁ καε ἐγε- 
γετο φωνὴ προς αὑτον ὉΠ 8] λυσαι] τὸ ὑποδ. (οὐ δΔἀὰ σοι" εκ ὨΟΘῃ 
οὐλῖβ8ο σου 84, ΟἾῈ [1088 " δὰ οχῖσγα [1π681}}] 8] τοι Βεαβτ βυγῖν ἃ] 
δἀὰ εκ) τ. π. σου (Β σ. τ. π.)} ἐφ ὼ ς. ΑΒΟΡ ἡ Ιοἱϊ (" οὐ) .. ς ἐν ὦ 6. 
ἘΗ 8] ῥοῦ ΟἿγ δἱ (υἱ 1, ΧΧ). Ῥυδθίεσθα (αἴ 1; ΧΧ) ὁ (ο" συ») 8] 58ἢ 
δύῃ δὰ σὺ ' 

84. «δων (ὁ 8] εδ.) .. Β" ἃ καὶ (ἀ οἴῃ) εδ. γαρ [ ΑΕ εδοὸν | μον .. ὑΐ" ἃ 

41. οὐ! [αὐτῶν 6. ΑΕΗ 8] αὖ νά γ ἔδυ οσῆῃ νν 7676 ΟΠ ΡΡ τ .. Β. 26. 



ΕΧΗ͂ 

8, 22. 
4})Ὲ 18, 1δ. 

ΔῈχ 19, 8. 

ΒΕ χ 82, 

88 ΑΔοί. 7, 8ὅ. δίαρΒδπὶ οτϑίίο: Μουβ68 ἀϑὶ ἰοραίαϑ 

"“- - "ἢ 4Ἁ “-- “- « 

σιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν «Δ γύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκου- 
- ’ ’ 2 ,». να - 2 

σα, καὶ κατέβην» ἐξελέσϑαι αὐτούς καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σδ 
3 Η ἰ ᾿" .“.-Ὁ-ῇ « ᾽ 5. ἢ 

εἰς Αἴγυπτον. δὉ Τοῦτον τὸν δῆωυσην, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες 
- Ἁ 

Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ ϑεὸς καὶ ἄρ- 
Ἁ Α 2 ’ Α Α 3 - 2 4 

χογτα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρι ἀγγέλον τοῦ ὀφϑέν- 
- - τ τὸς αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 86. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας 

- - » ἢ Α " ᾽ Α 

τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ «Αἰγύπτῳ καὶ ἐν ἐρυϑρᾷ ϑαλασσῃ καὶ 
“- ᾿᾽ τ “οἷ᾽ » 

ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. ὅδ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ Μωῦσῆς ὁ 
Υ̓͂ “ ςφ» 2 ’ ;᾽ « «- 3 ; μ“ Α 3 

είπας τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Προφητὴν υμῖν ἀναστῆσδι Ο ϑϑὸὺς ἐκ 
-“ Ε] - ς - « 9 » ζ; ΕΣ ς ’ 3 ἊΨ“ 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἕμε. 8 οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἔν τῇ 

ἐχχλησίᾳ ἔν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ 
9 “- Ε - Α - Υ « - [4] ϑςι 9 ’ 

ἐν τῷ ὄρει Σινὰ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια 
- - . φ τ 2 2 ς.»ὔ , ς 

ζῶντα δοῦναι ἡμῖν, 89 ᾧ οὐκ ἠϑέλησαν ὑπήκοοι γενέσϑιαι οἱ 
’, ς -" 4 ) ’ Α ΕΣ , - ’ ᾿ 

πατέρες ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν τῇ καρδίᾳ αὖ- 
ι. τῶν εἰς Αἴγυπτον, 40. εἰπόντες τῷ ᾿Ααρών Ποίησον ἡμῖν ϑεοὺς 

αὐτου ([.Π) | ἢ 8] ακηχοα | ΟἿ" νυν] αποστείλω ὁ. ΑΒΟΡκΚ (-στελω) 
1οἵ 4] ΟἿγ οδί .. ς -στεέλω ς. Η 8] ρὶ ΤὨΡἢ" 5" 

85. δικαστὴν 6. ΑΒΗ 4] αἱ ναΐΓ Ρ] νᾳᾷ ΤΕΡὮἶ" .. ΟῈ 8] ρῖῃ νυ Ἰοῆρα Ρ] 

(βυγΡ ς.5) ΟἿγ ΤΉΡΙ5 οδἱ δά ά ἐφ ήμον (00 105) 8. ἐφ μας (Ε)  καε ἀρχ. 
(Α δἱ Οἢγ3 ἀρχη7ο0») ο. Β9Ε Ἰοἵϊ 416 βγυρ οδί .. ς οπλ καὶ 6. ΑΟΗ δἷ ρμὶ νῷ 
Δ] Ρὶ Ογ ἃ] [απεσταλκεν 6. ΑΒΕ Ιοἵΐ 4110 ἔεγα.. ς -στεέελεν 6. ΟΕ 8] Η] 
ΟἿγ δἰ [σὺν (67 6. ΑΒΟΡῈ 108 4}8 νῷ β8ἢ Β.τΡ (ΥΥ τ6]] ρ] ρέν' πιαριρῃ) 
ΟὨγξ.. ς εν 6. Η 8] ρὶ ἃ Ομγν3 ΤῊΡΕ "3" οδί 

86. "ὁ ποιῆσας | γῆ αἰγυπτὼ ς«. ΑΕΗ 108 4] Ρ]υ840 ἢ ΟἿγ Οες ΤῊΡΕ ἷ" 
. ΒΟ 81} (ἴεπι 1} βίπε τῇ) ἃ 88} οδΐ τῇ αἱ7. (πη)... ς (ΞΞ 6" 82) γη 

αἰγυπτου 6. Ὁ 8] πιὰ τ Θἐ" 8] Ρ] ΤΡ] τεσσερ. ο. ΑΒΟ(Ρ Ἰοἵ μ)... 
ς ([,η) τεσσαυ. ς. ἘΠ οἷς 

87. ο μωτυσῆς (Α 8] Ρ] μωσ.) .. ὈΗ 8] τὰ οτὴ ὁ | εἰπας 6. ΑΒΟΌ Ἰοῖϊ ς 
εἰπὼν ο. ἘΗ 8] ἔδσθ οὔ ΟἿΥἿ δἱ [ὁ ϑὲε. (οπὶ 413 βυτρ ΟἾγ ἢ) 6. ΑΒΡ τῇ 
ΒΔ Ὦ Δαοίμα, ς (609) ρτδθηι κυριος 6. ΟῈΗ 8] ΡἈ]ῈΓ νσν μὴ οδί Ομ 

(Ευβᾶθπι 3] βαὰ ρϑηάϑηΐ ἃ υ;ΧΧ)[, ρτδθίθσγθα ς (Ξ-Ξ ΟὉ 52) ροβί ϑέος δὰ ὰ 
υμων ο. τηΐη τῆι οδὲ Οδς (ΕΗ ἃ] τῆι 51δ" ΤῊΡΙ᾽" 3 ἡμων») σοπίγϑ ΑΒΟῸ 
δὶ τὴ νν 9] ΟἸγ5 [ὡς (Ὁ " ὡσει) ἐμιξ 6. ΑΒΗ 1οἵἑ 4] ρ] 580 58ῃ δ4.ὃ 8]5" 
ΟἾν3 ΤῊΡὮἾ".. ς δα αὐτοι' ἀκουσεσϑὲ (Ὁ" ακουεσϑε, οἷ φιόηι ατι- 
ἀἰδιϊδ) 6. ΟΌῈ 8] ρα 600 βυγυϊγ 41] ΤῊρΡἢ3 Οδο οδῖ :: 6 υΧΧ 

88. τ᾿" οπὶ τοι 860 [ ἐδέξατο (εἰ. Ιτἱμῦ),. 5 εξελεξατο | λογια.. 8] τὴῦ 
λογον 

89. ωὠ.. Ὁ8Γ οτε [ἡμῶν ... Ἰοῖΐ 8] Ιτἰπὶ ὑμ. [ αλλα δ. ΑΒΟΡῈΗ ἃ]... ς αλλ 
ς. ἃ] ΡΠ} "υ 81. απεστραφησαν, Ἰίθπι νρ ανογϑὶ ϑιιπέ] τή καρδιὰ α. ΒΗ 8159 
ἔθσϑ ΘῸΡ (ἐν τὴ) β.τρ 86 (ὮΡΡ δγρ ΟὩγ2 Οϑο ΤῊρΡΙ᾽" 5 [τἰπὶ (ὑπ οογάε) .. 
ς ταις καρδιαις ο. θίοπι αὐτῶν 5854) 1οἵΐ 4] πηὰ γε ΘΥΤ δοίἴοῸ 4]... ΑΒΟ 

813 ΒΔῈ οδί 1 ἀοδὶ ἐν σαῖς καρὸ. (1.5) 



8 ΡΟρΡα]ο δοπέίαμηδοδ 86 ΡΘΣῆδο δρτοΐαβ. Αοί. 7,46. 80 

οὗ προπορεύσονται ἡμῶν᾽ ὁ γὰρ Μωῦσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. 41 καὶ ἐμοσχο-".Ἑ- 8, 6. 
ποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον ϑυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 

καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42 ἔστρεψεν “τον τ0, 18. 
δὲ ὁ ϑεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρα- 
γοῦ, καϑὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια καὶ "λιω5,55- 1. 

ϑυσίας προσηνέγκατεέ μοι ὄτῃ τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος ἡ 
᾿Ισραήλ, 48 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὺ ἄστρον 
τοῦ ϑεοῦ Ῥεφάν, τοὺς τύπους οὗς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς; 
καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλώτος. 44 Ἢ σκηνὴ τοῦ μαρτυ- "Ἐκ 55, ο. 
ρίου ἣν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καϑὼς διετάξατο ὁ λα- 
λῶν τῷ Μωῦσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 4 ἣν “10 5, .. 
καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ 
κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἔξωσεν ὁ ϑεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πα- 
τέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυείδ 46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον “Ῥειδι(8)),δ. 

40. ν εὐπαντες [Ε ὁ ἐξαγαγων | γέγονεν ο. ὉΕΗ Ιοἵΐ ἃ] υἱ νᾶττν' ἸΙοηρθ Ρ] 
ΟἾν Οϑο ΤΡ 1,3... ΑΒΟ 41" οδί ἐγεέγρέτοὸ (1.8) 

41. Ὁ" απηγοντο | εὐφρ. 5. ΑΒΟΕΗ 8] ρΡ] (Ἰοἷ ἐφραι».)... Ὁ 8] ῥϑδὺς υφρ. 

42. Ο 88} ἐστρ. δὲ αὐτοὺς ̓  ΑΒΌ (ποῃ ΟΕΗ) 8] στρατεία | Ὁ οπὶ τῶν [Ε 
προσενεγκ, | τεσσερ. (Α ετ. τεσσ. ροβῖ ισρ., νατδπί 41) εἴ ς (1) τεσ- 
σαρ. αἴ ν. 86. [ὁ ἴῃ ἔ. δα λέγει κυρίος 

48. μολοχ΄.. Ἰοῖϊ μόλοχ  ϑέου ο. ΒΡ 8] ΒΥΥ ΒΔ} δύῃ ΟΥ̓ [τἶδὶ ῬΉΠ]δδί... 
ς δΔἂὰ ὑμῶν (:: δῇ ἴῃ ΤΧΧ πϑῆλο ὁΠ|) ὁ. ΑΟΕΗ 8] ρΗ] νβ 60Ρ ΒΥΥΡ αἱ ΟἿΣ 
ΑἸ [ρεφαν (6) ε. Α (Α 8] ραεφανὴ σΕ (6 γφζιπι, ἴα τίρλαπι, ᾿ΐθτη δϑίητο, 
Βοἃ δοίἢρρΡ -3αηἘ)Ρ΄ ἃ] τῶι (4] ἔθυε Οδο ρεφφα») βυγυῖγ Θ0Ρ ἘΔἢ ΔΥΓ 
Οτοοᾶ Ογν Τμάσγιὶ ΤῊρΡΗἷ" οδὲ ΗΪΟΓ; Η δ] ρέφα εἰ -φῴφα, 4] Ιυδὲ (αἀἴ4]. 
22.) ραφαν.. ς φεμφαν α. τηῖη αὖ νάϊν ραὰς Τμπάογϑηϊ ἢν ΤὨρὨΣ΄. 
Πθσω ἢ ἃ] νρ [τἰπὶ ρεμίφαμ, Β ἃ] ρομφα, 1οῖϊ γροά (Ωρ 1.8) ρεμέφα [ἐπε-- 
κεινα.. ἢ ἐπι τὰ μερη (ἀ ἐπ {{1π8 ραγέθ8, 6 ἴηι ματγίθτη) 

44. τοις ο. ΑΒΟΡ "(ἢ ἐν τ. πατερεσι») πὶ [οἵ ἃ] ρΡ]υ 840 6 πὶ [Ὁ [π|χ 600 
ΔΥΡ (Βγώ ἃ19 βὶ των πατ.) Οἢν ΤῊρ]1 .. ς (6090) ῥτάθιη ἐν ὁ. Ὁ ἘΕΒΤ ἃ] 
τὴ ΒΥΥΡ (νῷ 888} δεηι, δία αριά͵ ἃ »6)698) ΤΡ οἱ [ἡμῶν ..α 
δὶ υμ.] ς (ᾳᾷοπ ς6 Ὁ Κ52) οτὴ εν» (ρ6 1. δυσζούϑη υὐ ναΐγν ; 816 32 ἰθϑβϑίββ 

οἶδ) [Ὁ 8] οπὰ ὁ | μωυση (ς [ΞΞ ΟὉ 82] μωσὴ ὁ. Α ἃ] ρῃι, οἵ 4101} α. 
ΑΒΟΕΒ 8] ρ]6γΥ ΟἿΣ 4] .. ἢ ἃ] μωυσεςι (Ὀ" -σὴ) [ εωρακεε 6. ΑΒΟ Δ] υἱ 
ναϊν Ἰοηζο Ρ] ΟἿτ ἃ] (νᾳ οἷς υἱάδ᾽ αἴ)... θΕ(ἀ 6 υἱάθγταἴ)η (ΌῈ εορ.) 8] 

τὰ (00 Ρ 581} υἱα) οδὶ εωρακεν 

4δ. Ὁ" μετα τήσουν, ἃ οἵἴνηι ἐδϑιπι 1 ἔξωσεν (ἰϊα Ἰοἵΐ 4], ᾿ΐοτα 8. ΟὉ 5:2; 
1.η 49. ἐξῶσεν : αἴθτᾳ δ66. ἴῃ 80) .. Ε 4] ἐξεωσεν (εδάθτη Ὁγ πη αἰ- 
ἰὰγ Ῥϑωρῃ: ἐΐ ΒΙὈ]. Οο18]. ν. 79.). αγίπαβ (οχ ὟΥ (81): ἀπέωσεν λέξις 
ἀττική, κατὰ καὶ τὸ ἐξέωσεν. ἔστι δὲ ταὐτὸν τῷ ἐξῶσεν. 



Χ 

40 Αοἰ.7, 41. ΟΡ Βδπὶ οΥδο : ἀ6 ἔθῖρ]ο 86 ρσοροίβ. 

ἀπεκα,1 τοῦ θεοῦ καὶ ἡτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ ϑεῷ ᾿Ιακώβ. 47 Σολο- 
μὼν δὲ φκοδύμησεν αὑτῷ οἶκον. 48 ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειρο- 

17, .ι. ποιήτοις κατοικδῖ, καϑὼς ὁ προφητης λέγει 49 Ὁ οὐρανός μοι 
66,1. θρόνος, ἥ δὲ γῇ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου ποῖον οἶκον οἰκοδομή- 

σετέ μοι, λέγει κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 0 οὐχὶ 
ἡ χείρ μου ἐποίησεν πάντα ταῦτα; Ὁ] Σχληροτράχηλοι καὶ 
ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ 
ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. ὍΖ2 τίνα τῶν προφη- 
τῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγ- 
γείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ 

44) 8.1. φονεῖς ἐγένεσϑε, 8 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέ: 
λων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 

54 ᾿Αἰκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ 

460. Ε ηυρὲν [ ευρ. σκήν. «« Ὁ σκ. εἰ., ἃ ἑαδέγπασ. ἵπυοη. [ τω ϑέω α. ΑΟῈ 
81 πὶ νά τγ οἴη νν οσ (τ Οοο ΤΡ οδὲ.. Βυη(ἃ δεά68 ἀοηιμῖ ας.) τω 
οἰκῶ (1.8) 

ΑἼ. σολομῶὼν 6. ΒΡῈΒ Δ] υἱ να οἵηῃ... ΑὉ σαλωμων Ϊ ὡχοδομι. 6. ΑΒ᾽ ἢ 
ΟῈΒ αἱ ὁοσγίβ ρ]6Γ.. Β᾽ οἰκοδ, (49. : : δῇ αυσπὶ ποΐααθ ἔδγ ΔὉ ὑπο γ6] 
ΔΙίοτο ἰθβίϊα στη δη 14 158 τη ογαση ἰδία ἔοστηϑ Ἔχ: θοδίαγ, οὗ δά ΜΙ 7, 24 
οἱ 26. 21, 88. Μο 12, 1. ἴ,ο 7, ὅ., δΔαΐ ρ]ογυιαας δῦ υβαῦδση Γαοὶ- 

Ρἰθαᾶα νάϊ. ΟΥ̓ οἱ. δὰ Αοἱ 7, 49.) [ αυτω .. (ΠΗ 40. 4135 ΤῊΡὮ" ἑαυτω 

48. αλλουχ εἷς... " ὁ δὲ ὑψιστ. οἵ' χατοικ. ἐν, ᾿ἰΐθιη οὺρ 58} 8] | χειρο- 
ποιῆτοις 6. ΑΒΟΡῈ ΟἿ 4] δ᾽ΐᾳ νρ δ] ρΡ] Ῥδιαρεἶπῦ ΕᾺ]ρ.. ς δὰ ναοὺς 
6. Η. 8] αἱ νάϊγ Ρ] (413 ροβί κατ.) ΟἿν ΤὨΡΗ οδί Αὐρίκαϑως .. κετ (Ἰΐθτα᾽ 
625) 8] καϑ. και... Ὁ ὡς 

49. μον... Ὀΐ (ἃ πεειιβ, ἰΐϑιη υν 4}}) μοι (αἱ υΧΧ, 8β6α ποῦ Α) οἱ Ὁὕ8 δ] 
δαὰ ἐστιν [ἡ δὲ (126. τε) γη (εἴ. νβῇ ΒΥτΡῚ... Β σν ρὶ χαεη γῆ (αἰ ΧΧ, 
864 ποῃ Α) | ποιὸν οεκον (Η 111.Ὁ οἵχ οὐκ.) .. ἃ] ΟἿΣ ρῥτϑϑπὶ καὶ | Βὶ 43. 
σικοδομησατε, ἃ αεαϊῥεαίίδ | τις... Ὁ ποιὸς (αὐ ωΧΧ)[ νυ αἱ νν τὰ 
Τμάᾶνιὶ ΟἿ (864 ]οοἱῖο Ηπο) δἀά ἴῃ ἢ, ἐστιν 

ὅ0. παντ. ταὔτ. ς. ΑΟΘῈ 8]... ς (1) ταιτ. παντ. ας. ΒΗ 8] ρῥὶογῦ νυ υἱ 
νάϊτ οσηῃ ΟἿ δ] 

51. τη καρὸδ, ὁ. ΕΗ 1οἵ 4] υἱ νά γ ἰΙοηρα ρΡ] πὶ ΟΡ Β58ἢ 807 ἰῇ ΟἸγὶ ΟΥὙτσὴγ 
Τιπάτ ΤὨΡῊ οδὲ [ΟἿ ΑὐρϑϑθΡ9 ΕἾ] ρ᾽ Δ] .. πῃ καρδίαις ὁ. ΑΟΡ οἷ ῥτϑδθ- 

τηἶβ80 ταῖς 4110 ἔογο (4]ἴᾳ δὰ ἃ υμω») ΟἿ, ἰἴθση νῷ ἃ] τὴ Ηΐον... Β 

καρδιας ὡς 6. ΑΒΟΕΗ 8] αὐ γάτγ οπῃ ΔΙῈ ΟἿν Τμάγὶ ΤΕΡΕ οδὲ .. [μη 
καϑως ο. Ἡ (ΑἹ 3) 

δῶ. οἱ (Εὔἴ ὡς οἱ) πατ. ὑμων .. Ὀΐ ἃ ἐκείνοι [ Ὁ απέκτ. αὕτους τους στρο-- 
καταγγέλλοντας (6ἴ. νῃ »γαεοιιηἰαδανξ, 6 Τιοἰ αὐἀπιπέέαδαπί) π. (ἢ δάά 

της) ἐλευσ. [ ἐγενεσϑὲ ο. ΑΒΟΡῈ ]οἿ 4] τὰ ΟΥ οδί .. ς γεγενῆσϑε ς. Η 
81] »] ΟἿγ αἱ 

ὅ8. ἐφυλαξατε... Α ἐφυλαξεσϑε 

ὅ4. ἡ ακουσανξὲς (δβἷς οἵ. 88. 61,61; 86α ἃ νῷ ατιαϊεηξε8) δὲ αὐτου 



Το ρίας δο Ἰαρίἀδίαγ. 8848]. Ῥοσβθοιῖο. Αοΐ. 8,2. 41 

ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾿ αὐτόν. ὉΌ ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύ- 
ς ’ 3 ’ 3 , 3 Ά ’ - Δ) “- 

ματος αγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ᾿Ϊησοῦν 

ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ, ὕ6 καὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ ϑεωρῶ τοὺς οὐρα- Μι 55, οι. 

γνοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα 
τοῦ ϑεοῦ. ὉΓ] Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν 

4 - 

καὶ ὥρμησαν ὁμοϑυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 8 καὶ ἐχβαλόντος ἔξω τῆς 
’ 2 , 4 τ ’ )»» ι. ς », ᾿ 

πόλξδως ἐλιϑοβοόλουν. “καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέϑεντο τὰ ἱμάτια παρὰ 

τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, ὅ9 καὶ ἐλιϑοβόλουν τὸν 
“Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα Κύριδ ᾿]ησοῦ, δέξαι τὸ 

- ’ Α 4 Α ’ ΠΣ - ’ 

πνεῦμά μου. Ο0 ϑεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε, τις 55, . 

μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν» ἐχοιμήϑη. 16 88, 8. 
(δ ") «Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 

ΝΗΙ. 

1 ̓ Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐχκκλη- 
σίαν τὴν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις᾽ πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας 

- 1] ’ Α τ' , Α “ ᾽ , Ω , 

της ]ουδαίας καὶ «Σαμαρείας πλῃν τῶν ἀποστόλων. 2 συνδχόμι- 

,δ4. τυἝτ" καὶ εβρ. τε [ οδοντας (εἴ. γα 1ωο] .. Ε 8] πιὰ νν τῶι δΔβ αὐτῶν 

δὅ. Ὁ ἤσουν τὸν κυριον ἐκ ὃ. του ϑε. ἐστ. [του ϑέου .. Ο 1. ΤᾺρΡἢ" 
αὐτου 

56. διηνοιγμ. (ΒἘ -»νυγμ.) 6. ΑΒΟ οἵ 4156 ΑἸἢ ΟἾγἂν (διηνεωγμ.) .«.ς 
ἀνεέωγμ. ς. Ὁ ἜΠΗ ἃ] γ}] Ερίρῃ ἢν Οομβί Τμᾶγε ΤΉΡΕ οδί, Ὁΐ ἡνεωγᾳι. 

[ ΑΟΘῈ 8] Υν ρ] (πο 81) Νγβ8 Ερίρῃβϑ Ομτγ' ΟΥγὮΓ 4] τὰ Αὐρ' 8] (ποη 
Αἰἴὰ ΟἿγ δὰ ἢ. 1. Ερὶ ρῃδιτΟοπβί ΤΡ. 2" 1τἰμὉ) ἐστ. (111. οτη) ἐκ δεξ. 

δ1. κραξαντες.., 18. ἀ -»τος (εὲ οἰπι ἐαοϊαπια88εέ ἃ) ] Ὁ συνεσχαν 

ὅ8. εκβαλ. .. Α αἱ νν Ρ] (Βθἃ ΒυΥΡ Ἂς. ο0.) ΤῊΡΙ3᾽ δᾶὰ αὐτον | ελιϑοβ. .. 
 νν Ρ] (Β6α β.γΡ ς.ἢ) δἀὰ αὐτὸν | ἐκατια 6. Η 8] ρ]υ850 5181 ἐδ" 8. 
ΤΕΡΕἷ ὡς (1) δἀὰ αὐτῶν ς. ΑΟΘῈ Ἰοῖϊ ἃ] νν ρ]6ῈΓ οδὲ ΟἿγἦ ΤὨρἢ3" 
Οδς6, Β ἑεαυτων Ϊ γνεαγίοι!.. Ὁ νν ΔἃΙ΄ἴᾳ δᾷὰ τως, 415 ΟἾγῖ ΤῊΡὮΤ" του; 

59. εησου (ΒΔ ΟἸη) .. Ο 40, 416 ἂτθ ΟἿγν Τῃαᾶτί δἀὰ χρεστε 

60. νυ φωνὴν (ο(. οΟἢ μεγαλη» οὖ Ὁ πῇ ἅτὴ 8] οορ 8] δἀὰ λεγων ἢ ἃ] στη-- 
σεις] τ. αμ. ταὔτ. ς. ἘΠ αἱ αἱ νάτγ οἴῃ ὁοορ Βυγρ Οε ΟἿγϑΤΒάσχι Οἤτγοη 
Ἁ] .. ΑΒΟΡ ἴῺ νρ᾽ 58} 8.7 δἱ ῥεῖν {ππ ΟΥΡ 8] ταυτ. τ. αμαρτ. (πῃ 49.) 

ΗΙ. 1. μεγας (οἰ. ΕὐδρΡ8 Επ1Π4] 41)... Ὁ 88}} 8(α καὲ (888 δάὰ μεγαλη) 

ϑλειίψεις  κΕὶ "λημισολυμοις (βἷς ᾿ρ56Ὁ) | δὲ Βες (607 6. ΒΟΡΕΗ 8] ρ] 840 
(413 οτη) υᾷ οὺρ 58 βὺγρ ΕΒΡ5 1818 ΟἿγ] ΤΏΡΗ οδι.. ς τὲ 6. Α 4] τυ 
δΥΥ Ἀρίμυΐγ, Τέρτῃ 8] ἔδγοθ ΟἿγ: καὶ παντ., 106. ἀ πα. γαρ | θ΄ οπὶ 
τῆς [ ἘῈ σαμαριας | Ὁ" 588} Αὑρ δἀὰ ἴῃ ἔ. ον ἐβμίεεναν ἐν ιερουσαλὴμ 

ὡ. συνεκ, (ἃ] -σαντο) δὲ (Ὁ ἃ ἘΠῚ Δοίμυῖγ τε, ΟΡ οτ) .. ὈΕτ᾿ συνχομε-- 
σαντες [ ἐποιήσαντο ο. ἘΗ 8] Ρ] ΟἾγ' Οϑο ΤῊΡΒ "3"... ΑΒΟΡ ]ΟΕ 411: 



6,.δ. 

43. Δοὶί. 8,2. ϑ8]..8 βδϑυΐθηβ. ῬΆΠΠΙΡΡυΒ ἴῃ βαχηδγίβ. 

σαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες δὐλαβεῖς καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν μέ. 
γαν ἐπ᾿ αὐτῷ. ὃ «Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς 
οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου 
εἰς φυλακήν. 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλϑον εὐαγγελιζόμενδι τὸν λόγον" 
ὅ Φίλιππος δὲ κατελϑὼν εἰς πόλιν τῆς «Σαμαρδίας ἐκήρυσσεν αὖ- 
τοῖς τὸν Χριστό». Ὁ προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ 
Φιλίππου ὁμοϑυμαδὺν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ ση- 
μεῖα ἃ ἐποίει. ἴ πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, 
βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο᾽ πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χω- 
λοὶ ἐϑεραπεύϑησαν᾽ ὃ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλδι ἐκδίρῃ. 
9 “4Ἵνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἔν τῇ πόλδι μαγεύων 

(41: «ἀὰ τον) Τηᾶτε ΟὨγ' οαἱ ἐποιῆσαν ([,η) | μεγαν .. ΒΗ ὅδ. μέγα! ὁ 
ἐπαύυτω .. Ἡ 8] ε. αὐτον 

8. ἢ 0 δὲ σαυλος | Ἐδ΄ Δοίῃτο ἐλυμήνατο 

4. ὁ διασπερεντες Ϊ τὸν λογον .. Ἑ 41. νρ (εἴ. δ 8] ; 864 πο ἔῃ ἀ6- 
τη4) βυῦ δὰ τοὺ ϑέου ' 

ὅδ. κατελϑῶὼν .. Ὁ8τ" χαὲ ἐλϑὼν νοὶ] καϑελϑ. | εἰς πολιν 6. ΟΌΈΗ 8] ἴδγα 
οσὴῃ (τ 8] .. ΑΒ 81. 40. ε. την πολ. (πη) [ σ᾽ὲ σαμαριας 

6. προσειχ. δὲ οἷο (Θ᾽) 6. ΑΒΟΡἮ Ἰοἵϊ ἃ] τὴῦ ΥὙᾷ 6 οῸρ 888} ΒυῪΡ Επ8 εδ: 
οὐ ς Πρ. τε εἷς 0. ΕΒΤΕ ἃ] Ρ] δοίὮρΡ (δϑίῃτο χαὶ -- -δὲ)ὴ ΟἿΓ 8] .. Ὁϑτν 

ΒΥΥ ἃγθ ὡς δὲ ἤχοιιον παν (ΒΓ ΓΘ ΟἿ) οὐ οχλοι προσειχ. (ΒΥΥ 8.9 αὐ ὰ 
αὐτω κει ἐπιστευον)ὴ τοῖς λεγ. Ϊ Ὁ" 8] οἴῃ του | φελιππ. .. Αὐ παυλου] 
ομοϑυμαδὸον .. Ὁ" εἐνιζοντο ὃ και ἐνιζοντοῦ  ἅ .. αὶ ὁστὴ 

ἴ. πολλων «6. Η 8] Ιοηψθ ρ] 60 (ες πιρζέβ οηΐηι ἴηι χυΐδιιϑ - - ευτοαϊεδαη- 
ἐμ ὀχοϊαπιαηίεβ - -) ΔΥΡ 4ἱ ΟἿ ΤῊρΡἢ" 2 Οδο .. ΑΒΟ(υ ἢ απὸ πολ- 
λοις ΡἘ - - πολλοῖς ἢ, ἃ α πιιζέῖ8) Ἰοῖϊ 40. 4152 οδίοσΣ πολλοὶ, ἰΐθτη νῷ 
(νει οπΐπι ἐογιπι φιὶ παδεδαπὲ 85ρῖγ. ἵππιμπάοβ, οἰαπιατίθ8 υο66 πιασπα 
ἐχϊεδαπῆ) ΒΔ ἢ γαῖ ΔΘΙὮΡΡ (πιρζέὶ παδεπίε8 ἀαεπιοπῖα πιαῖα εἴαπιαπίτα 
πιαρῆα πτὉοοε ὁχτεγις; Εἰ σὰ Β ΔΘΙΒΤΟ οαῖγα ζεοὶξ οπιπθ8 8ρῖγ. ἵπιηι. οἷα- 

πιαηΐ68 πα. υ0.) ] φωνὴ μὲγ. ὁ. ΑΒΟΡΕΗ 8] ρΡ] 0880 νρ' Βγγθ 4] ΟἿΓ 4] .. 

ς (Ξ-Ξ- αὉ 852) μιεγ. φων. 6. ταϊῃἢ ποῃ ἰΐα τὴ! ΘῸΡ Β88 81} ἐξήρχοντο (67) 
ο. ΑΒΟΒῈΕ [οἵ 4115 Τρ 5 οαἴοχ (:: εξήρχοντο ποη ἰΐδ συτπὶ σπολλοι οο- 
Πδογοῖ αὖ δὰΐ απἰτυτηαῖθ δυΐ ποαΐγατη βὲοῖ, αἀποτηδατηοάπιη 1Π1πἃ 618 

Ῥϑ.110 ρΡ] υΥγἱ δα8 (6811 αὐἱαγ. Ιρβυτὴ ἐξήρχοντο, χποά ταϊηΐτη6 ΘΟΥ̓ΓΘΟ- 

ἴογθῖῃ ῥὑτοαϊὶ, αὐ βία θὰ Ἰοοἷ8Β το δ αΓ, ἴῃ σαα888 ἔα ΐδδε νἀ οίατ αἱ 

πολλοι ἰοχίαϊ ἰη ογγοίασ.) .. ς -χέτο Ο. Η 8] Ὁ] ΟἿγ Τρ... Ῥσγδοίϑγοι 

ΒΥΤ ΒΥΤΡ 0." β8ῇῃ δἀὰ εξ αὐτῶν] δὲ... Ε Δ] ΕΥτΡ ΟἿΥ δὲ καὶ .. 4] ΘΟ» 88ἢ 
8] τε Ϊ καὶ .. Ὁ" 81. ἃ οἵῃ [Ὁ 8] εϑευαπευοντο (πο νᾳᾷ οἴο) 

8. ἐγεν, δὲ ς. ΑΒΟ 10} 8] τηῦ (106. καὶ ε7. δε) ΘοΡ (ἃ ΒΑ οχὰ δὲ) ΤῊρἨ 3" 
οδϑὲ... ς καὶ ε7. 6. ἘΒ 8] Ρ] Βυγθῖ 4] (νῷ ἃ] ε7γ. ουψ) ΤῊΡἢ 1" ἃ] (τ χαρὰ 
τε μεγ. ἐγ.) πολλὴ χ. ας. ΑΒΟ 4] (τὰ ἤιτ ἀοτοῖϊ οί μϑῖτ πάρη. σαμά.)... 
ς χ- μεγαλὴ 9. ΒΗ 8] Ρ] νΥ͂ ρὶ Οἣγ δ] 



σου Ἰηδρα8. Ῥοίσῃβ οὐ [ΟΒ8πη68 δὰ ϑϑιιδτγίίββ. Αοί. 8,16. 48 

καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔϑνος τῆς Σαμαρείας, λέγων» εἶναί τινα ἑαυτὸν 
μέγαν, 10 ᾧ προσεῖχον ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλον λέγοντες Οὗτός 
ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ ϑεοῦ ἡ καλουμένη μεγάλη. 11 προσεῖχον δὲ 
αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγίαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 12 ὅτε 

δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας 
τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τὰ 
καὶ γυναῖκες. 18 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτι- 
σϑεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, ϑεωρῶν τὲ δυνάμεις καὶ 
σημεῖα γινόμενα ἐξίστατο. 14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν ᾿]εροσολύμοις 
ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀπέστει- 

λαν πρὸς αὐτοὺς ΠΙέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, 15 οἵτινες καταβάντες 
προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον. 16 οὐδέπω 
γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπεισμένοι 

9. υ8᾽ προὔπαρχων Ὁ ΕῚ οἵα χαι ἐξειστανων 6. ΑΒΟ(υ ἢ ὃ εἐξειστανεν Ὁ) 
Ἰοῖ 4]... ς ἐξιστων ὁ. Ὁ ἜΠΗ 8] ρ]εῦ Βοάδτ ΟἿγ 4] [ Ε οἷὴ τὸ [ Ὁ 

σαμάρεας 
10. απο 6. Η 8150 ΔΘΙῊΡΡ ἃγρ Οος ΤῊΡρἢ 1,3" [τὺ ος (600) 1 ργϑθτη 

παντες (4138 οδίοσ απαντ., 43. ροβὲ λὲγ. ροῃ; 838. ΒΥΥΡ 88}} ροβί με7. 
δὰ αὐτῶν :: οὗ ἨΘΌ 8, 11.) 6. ΑΒΟΡῈ 10 8] τηῦ σν ρον Ο"γ | χαλου- 
μενῆ 6. ΑΒΟΘῈ Ἰοἵΐ 419 νρ Θὺρ Δϑίῃτο δὺΡ Ἀστὴ β.ῪΡ ΟΥΞ [τἶμΐ (412 λεγο- 
μενὴη) .. ς (ΞΞ Ο6Ὁ 832) οπιὶ ὁ. ΘΗ ἃ] Ρ] 88}} Βυυ 86 .ὮΡΡ ΟἿΓ 4] 

11. μαγιαις 6. ΑΒΟΌΕΗ 8] .. ς (μη 49.) μαγειαις ς. 6 8] Ρ] | ἐξεστακεναι 
ὁ. Β06 Δ] ρὶ] ΤῊΡὮ οδῦ (41 ΟἾγ εξεστήκεναι) ...Α (ἢ πκερνα) ὁ {εξεεσε.) 
ΕΗ 8] εξιστακεναι 

12. περι 6. ΑΒΟΡῈ Ἰοἵϊ 415 οαἴοχ (γν ρ]) .. ς ῥγϑϑῖῃ τὰ 6. 65 8] ρ]οὺ ΟἿΓ 
81] ] τὸ χὺ 6. ΑΒΟΘΈΘΗ Α] Ἰοηρ8 ρΡὶ ΟἿγ ἃ] .. ς (ΞΞ-Ξ ΟὉ 32) ργϑϑπὶ τοῦ ς. 
ρϑὺς υἱ γνὰϊΐτ τηΐῃ | τε... ἃ ἃ] οἵὴ πϑὲ δβχαρυίτηῃ νῇ ἃ ὁ οἷς 

18. Ὁ" ην καὶ προσκ. (ἃ δὲ δαρέϊχαϊιιδ 68ὲ οὲ αἀλεονοδαϊ) [ τε (105. ε δε, ἃ 
Ο1) .. Β τα | δυν. κι σημ. α. ΕΘΗ 8] ἔεγϑδ βυὺΡ ΔΓΡ 8] ΟἿγν ΤΈΡΕ" "" 
Οὐδςο..ς (Ξ 6Ὁ 52) ῃ σήμι.. κι δυν. 6. ΑΒΟΡ Ιοἵΐ 4] νῷ ΒΥΓ ΘΟῸΡ 588 
δοίμαϊν Δ] οδ  γυοόμενα (ΟὉ 52) 6. ΕΘΒ 8] ρὶ ΟἿγν ΤῊρὩ 1.3 Οδθο.. ς 
ἢ -μενὰας 6. ΑΒΌ Ἰοἵΐ 4] οδί; ὁ 8135 οἵχὰ. [ἊῪὟ᾽ἷατὸ Αθβαὰθ δἰ δπιθηῖο 
(61) 6. ΔΗ 4149 ἔοσγα (βσυρ νἱἀθ ροβί) δὺΡ 8158: Τρ" 3 Οδο... ς (125) 
Ῥτλθῃι μέγαλας (Ε Δ] -λα, ἰΐθτη ΒΡ δοίῃΡΡ) 6. ΑΒΟΡῈΕ 8] τὴ} Υῷ ΒΓ 
ΒΥΤΡ 6." ΟΡ 58} δϑίμιϊτ αἱ ΟἿ οδἱ (βθὰ 100. ΟἿν δυν. μέὲ7. κι σῆμ. γι.; 
“ΟΡ 888 μέγ. δηΐθ δυν». ρόῃ, δϑίῃτο δηΐθ σήμι.) ΒΥΥΡ ροδβί σημ.) οἴ 
εξισταντο , . 

14. υ ἐεἐρουσαλὴμ Ϊ ΟΡῈ σαμαρια αὑτοὺς ..Ε αὐτὸν Ϊ πέτρον ὁ. ΑΒΟΌΕ 
1ο 4] του ΕὰδΡ5 ΟἿγξ οδὲ.. ς (659) ρσϑεῖῃ τὸν ὁ. 6ΗΕ ἃ] ρὶ ΤῊρ ἢ ἷ 3" 
Οδθο] ἢ εωανὴν 

16. Β προσευξαντο (-ηυ-- ΑΟΡΕΘΗ 616) 
16. ουδέπω (6 6. ΑΒΟΡῈΕ Ἰοΐΐ 4] τὰ Π᾽ὰ ΟἿγν οαὲ.. ς ουπω ὁ. 6 8] 

ΡῚ Οϑς ΤὨρΡΙ 15 [ἐπ (ΕἾ εν, βοὰ ἰρβθ" γοβέϊίεϊξ ἐπ) οὐδὲνε .. Ὁ" ἐπ 



44 Αοἰ. ὃ,117. βίπηου τηᾶρὰβ Ροίσα τορϑΐ βρ᾽ τ τη βαποίθῃ. 

ς.« » 2. Δ. - ’ :) - ’ 3 ’ , 
ὑπῆρχον δἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῖ. 11 τότε ἐπετίθεσαν τὰς 

χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. 18 ἰδὼν δὲ ὁ 
Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται 

τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα 19 λέγων Δότε κἀμοὶ 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα 
ἅγιον. 20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τὺ ἀργύριόν σον σὺν σοὶ 
ω 2 2 ’ μή 4 Ἁ πρὶ «5, Κ ᾿ ; 

δίῃ δὶς ἀπωλειαν, θὁτι τὴν δωρεὰν τοῦ ϑεοὺυ ἑνόμισας διὰ χρημάτων 

κεάσϑαι. 21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λύγῳ τούτῳ" 
ἥ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 22 μετα- 
νόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας συν ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ 
ἄρα ἀφεϑήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου 28 εἰς γὰρ χολὴν 

’ Α ’ 3 ’, ς. » ᾿ 2 ᾿ δε πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 24 ἀποκχριϑεὶς δὲ ὁ 
Σίμων εἶπεν Ζεήϑητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον) ὅπως μη- 
δὲν ἐπέλϑῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 

20 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ 
᾽ ς ’ 3 « ’ ᾽ “ “- 

κυρίου ὑπέστρεφον» εἰς ]εροσόλυμα, πολλὰς τε κώμας τῶν «ΣΣαμα- 

ρδιτῶν δυηγγελίζοντο. 

ουδενα [ κυρ. τῦ .. ΘΒ 8] ρΡ] δΔῖΡ Οεδο ΤΉΡΙἷ χρίστου τῷ (4) τῦ χυ).. " 
ἔα 4] χιιρ. εὖ χυ 

11. ἐπετιϑεσαν (Β -ϑοσαν, Ο -ϑεισανὴ ὁ. ΑΒΟῸ" Ιοἵϊ 4] τῶι Ἐπ Ὁ ̓ ὰ 
Ογτὰγ οδἱ.. ς -τιϑουν ο. ὉἾἜΕΘΗ 8] ρ] ΟἿγ δ] 

18. ἐδων 6. ΑΒΟΘῈ 8] ρΡ] οδί Οομβί Βδ8 ΟἿἾγξ Ταταβ δ... ς (Ξ 6Ὁ 
52) ϑεασαμενος ὁ. ΘΗ 8] μὰ ΤΉΡὮ1 3.[τὸ πν. 6. Β 588 Οομβί... ς (1) 
δά τὸ αγεον 6. ΑΟΘΕΘΗ 8] αἱ νὰϊΓὮ οὔ νν Ἰοηρθ ΡΪθυ ΟἿΣ 4] τη 

19. λέγων .. Ὁ Ρτγϑϑῖὴ παρακαάλων καὶ Ϊ ἐᾶν 6. ΑΒΟΕΟ 8] οὶ ΤῊρὨ" 3 Οδο 
“«ς (μοη ςθ ΘὉ 82) αν 6. ΠΗ 8] ταῦ Οοπβί ΟἿν ΟὙγδγ ΤΆγαΒ οαἱ  ἐπέϑὼ 
.. Ὁ δὰ καγω (Οοηβί δα ροβὶ ἐνα) [ ΕΗ 4] τι λαμβανει 

20. ἢ οἵΩὴ Το εἱ σον (ἃ ἀ6ῇῆο!( 8 γϑυ 8 τὸ αργ7. σου) 

21. Ε ἃ] μέρος [ Ὁ" 171." οπι γαρ | ἐναντε (6) 6. ΑΒΡ αἱ οδῖ; τον ο ὺ 
1οἵ 4] Β88 ΟἿγ δι... ς ἐνώπιον 6. ἘΘΗ 8] ρ] Οοῃηβὶ ΑἸἢ Ταγα8 ΤὨΡΗ1" 3" 

33. κυρίου (607) 6. ΑΒΟΡΕ οἵ 419 νροἀδᾶ σορ 88} ΒΥῪΡ 4] Οοπϑὶ Αἰἢ Β88 
ΟἿγ ΑἸῺΝ... ς ϑέου ς. 65 ἃ] Ρ] νῷ Β.Γ 4] Ταγδβ ΤῊΡἢ 13" οδί 

28. Ὁ" ἢν (εν "ἢ εἰς) γαρ πικριας (δ᾿ -ανἹ χολη (ἢ -ης) κι συνδεσμω 
(" -ον) [ΡῈ 4132 σουϑὺ ΟἿἿν ϑεωρὼω 

34. Ἐπ 413 οτὰ ὁ [Ὁυ (δου) εἰπὲν πρὸς αὐτοὺς (Αοίἢ αὐτοῖς) Δεηϑητε 
.. Ὁ 815 Β.ῚΡ ο." Οοηβὲ ρύδοῖι παρακαάλω | Ὁ" 90. περε ἐμοι | κυρίον 
ον Ὁ 8] μὰ ἔα ἀοηιία βγγαίτ (864 κυρ. ΒΥΥΡ Τ06) 4] ϑὲον [ ἐπὶ (Ὁ οπι) εμεξ 
..Ὦ μοῦ] ὧν (α ὡς) εἰρήκ. (Ε δΔἀα κακων)... ἢ τουτων των κακῶν ον 
(Ἔ ων») εἐρ. μοι, ρτδϑίθγθδαιιθ Ὁ" ΒυΥΡ τῶβ δα ος (οτῃ ΒυτΡ 106) πολλὰ 
κλανὼων ουὅ διελιμπανεν (Β6ἃ -λιμιπ-- οΧ -λυμσί-- οοντ.) 

3ὅ. α 8] μὴ ΤΡΒ1" διωμαρτυρομενοι [ του (180. οι) χν .. 814 ομι .. ἃ 



ῬΆΠΙρΡαΒ ἰπ ἰξπἴπογα δὲ δυπαοθαβ Αϑίμῖορθ. ἀοΐ, 8, 883... 45 

20 “Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Ψίλιππον λέγων ᾿,γά- 
στηϑι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνου- "1ερλ 5, «. 

σαν ἀπὸ ᾿]ερουσαλὴμ εἰς Γάζαν᾽ αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 21 καὶ ἀνα- 
στὰς ἐπορεύϑη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ «Αὐἰϑίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κα»δά- 
κῆς βασιλίσσης «ἰϑιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς 

ἐληλύϑει προσκυνγήσων δίς ᾿Ιερουσαλήμ, 28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ 
καϑήμενος ἐπὶ τοῦ ἄρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην 
᾿“Ησαΐαν. 29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ 1Π|ρόσελϑε καὶ κολ- 

λήϑητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 80 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν 
αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ᾿Ησαΐαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν "Αράγε 
γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; 951 ὁ δὲ εἶπεν Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην 
ἐὰν μή τις ὁδυγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίμππον ἀναβάντα 
καϑίσαι σὺν αὐτῷ. 82 ἡ δὲ περιοχῇ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκδν ἣν "Ἐπ τ, τ. 8. 
αὕτη 'Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 
κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 88 ἐν 

8] τὴυ ἀριηϊα 8] ο0ρΡ ΒΥΥ 8] ΤῊρΙηΣ. ἔθη ς, ϑεὸν [ ὑπέστρεφον 6. ΑΒΡ 

οἱ! 417 νᾳᾷ ἐδὲ Αὐξ .. ς -εἐψαν 6. ΟΕΘΗ 8] ρΡ] ΥΥ̓͂ Ρ] ΟἿΓ δ) ["ἐροσολυμα 
(α΄ 6. ΑΒΟΡῈ [Ιοἵ 4] τη ΟἿγ οδὶ .. ς ἑἐερουσαλὴμ ς. ΘΗ 8] Ρ] νῷ Οθο 
ΤῊΡΒ1. 3. τὲ .. Ὁ 60Ρ 888} δὲ ευηγγελιζ. (6) ς. ΑΒΟΡΕΒΤ Ἰοἱ! 417 βδῇ.- 
νῃ οαἴ Αὐυρ .. ς -λισαντο ο. 6Η 8] Ρ] 6 ΟΡ 8] ΟἿγ αἱ 

20. πορειοῦν 6. ΑΒΕ 8] Ρ]6γ ΟἿγ ἃ] .. ΟὉ 418 σορευϑήτε (Ρ 40. αναστας 
πορ.) : ἰΐα χη [ κατα... Ἑ 8] ΟἿγ σρος | ἐπε (ΗΕ εἰς) .. 108} οἴῃ [ἐστιν .. 
1οἵϊ οἵὰ 

21. βασιλ. ς. ΑΒΟΡ (" δἀά τινος) εὶ Ἰοῖἱ 413 οδὶ .. ς (609) ρσϑϑιῃ τῆς ο. 

ΘΗ 8] ρὶ ΟἿὟ δἱ[ος δες 6. Βο Ἢ ἜΘΗ ἃ] υἱ νά τ Ομ ΟΟΡ Β.1Ρ δϑίμυι! 
(64) ΒΥ (θὲ ἦρδε ἐγαΐ διιρεν - - οἱ υεπεταῖ) ΟἿΥ ΤὭρΡΉ οδὲ .. ἴῃ οἷχ ὁ. 
ΑΟὐ δ νᾷ 588: Οϑο[προσχυνήσων .. ἘΠ ὁ νῷ -νήσαν ] εἰς .. Ὁ" (ἢ ὁπ) 
α ἐν 

28. τὲ 6. ΑΡΕΘΗ 8] υἱ ναϊν ΟἸἹῺ νῷ ΒΥΓ 8] ΤῆρΡ 13 Οὐς οδῇ.. ΒΟ 6 6ῸΡ 
ΒΔ Ὦ ΒΥΥΡ ΟἿγ δὲ | καὶ ὑσὶ 6. ΑΒΘ "ἜΘΗ οἷς (βδι ΒΥσ σεπι ὕόγο τεαϊδαϊ 
δεάεδαϊ) .. Ὁ" 415 νρ' Θ0Ρ 87Ρ οὔἷὴ (49. :: δ᾽ τηο]θβίαπῃη σά δία) [ Ο οἵ 
του ] Ὁ" Ρ5-[υδί40.184 ὁγη αὐτοῦ [ καὶ (41 τῶῦ ΤῊΡὮ᾽ οἵα) ἀγεγινωσκ. 
Ω. ΒΟΕΘῊ 8] Ἰοηρθ μὶ 600 βυγαϊ δοίμυῦ 4] Ῥβ8- ἰυδὲ ΟἿ ΤὭρΡἢ5 οδί, 
ἰΐθτῃ (1,η) Α ἀνέγεν. τε οἱ 40. ανεγ. δὲ .. Ὁ νᾷ (δ6ἃ ργδϑῖῃ καὶ) Β8ἢ 81766 
αναγεινωσκων (49.) :: νατῖο τηοᾶο δ] ρδηίϊον τϑἀαϊΐα οβὲ ἀϊἱοιῖο) [τ 
προφ. ησ. (Ὁ ἰσαϊαν) 5. ΑΒΡΕΘΗ 8] Ρὶ 81 ἤι ἀθιηϊα οῸΡρ βυτρ ῥΒ- 18. 

ΟἿΓ δ] .. 0 8] νρϑᾶ 58ἢ} ΒΥγ δϑίμυϊ 4] οδί ησ. τ. προφ. 

80. ησ. τ. προφ. ς. ΑΒΟ 8] γᾷ (εἴ. δὶ ἔμ ἀθταΐα) 888} 8ἱ τὰ ΟἿ οδὲ.. 
ς τ. πρ. ησ. 6. ἘΘΗ 101] 4] οἱ ΘΟ» Βυτρ ΤῊΡ "3" 

81. πως γαρ (8 οἴ. ΒγτΡ; νᾷ εἰ φμοπιοάο) .. ὶ 105. γν τῶι οἴχῃ γαρ [Α 
οἵα αν] οδηγήσεε (0 με οδ.) 6. ΒΓΟΚ 8] τὰ .« ς (πη 49.) -γησὴ ς. ΑΒ ἢ 
ΘΗ 8] Ρὶ ΟἸγ αἱ] | τὲ .. Ε 600 88ἢ δὲ 

82. χειραντος 6, ΑΟΕΘΗ 40. 4] ἔογο 39 Ιρηἰπί οἱ 6 ΧΧΡ ΟἿγ Οἤγοη οδὲ 



40. Αοἰ. 8, 84. ῬΆΣΡΡαΒ δαπαοίιτι Αδίβίοροια ἀοοσοί ἃς 

τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρϑη τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ 
τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 84. ἀπο- 
κριϑεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν Ζέομαί σου, περὶ τίνος ὁ 

προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; θῦ ἀν- 
οἶξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γρα- 
φῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿Ιησοῦν. 86 ὡς δὲ ἐπορεύοντο 
κατὰ τὴν ὁδόν, ἤλϑον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος Ιδοὺ ὕδωρ᾽ 

, , - ΝΣ δὴ ν δ ν 
τί κωλύει με βαπτισϑῆναι; 98 καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἄρμα, καὶ 
κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, 

Δ γη 3 3 Ι « [χὰ , 2 ’ 3 -- ΥΩ πρὶ 

καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 89 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα 
κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ 

ἢ “- . 9» , Α 4 «ων ᾿ - ’ ι 
εὐνοῦχος᾽ ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 40 ἕλιππος δὲ 

οὡς ([μ) τροντοὸς 6. Β [οἱΐ 8] ρὶ ΟΥὐ Ογγὰν ΤΏρΡἢ13 (:: ρδνῖον βποί 
Ἰοοῖῖο ὨΧΧ : Β τροντος, Α τραντος) ] οἴπτως .. 6Η ἃ] τὴ οὐτος 

88. αὐτοῦ ΡΥ 6. ΟΕΘΗ 8] αἱ νά ἐγ ἴθγα οἵηη νν ἴδ οὐπ ΟἿγ Οοο ΤῊΡὮ οδὲ 

.. [ἢ οἱ ὁ. ΑΒ 100. νρ [τ81}1 (δὲ 8}10] οἵὴ ἐν τῇ υ8ᾳ ἡρϑη) :: ΔΊ ΧΧ 
] δὲ ς. ΕΘΗ 8] υἱ νά τῇ οἵμῆ 101] οὺρ 80 ΟἿσ 4] 1ὐἰπῦς, [ἢ οἷ 6. ΑΒΟ 
Υϑ 58} ΒΥΤΡ (ΒΥΤ ΔΘΙΡΡ δὲ φιἶβ, ἀϑίῃΓ 0 φμοπίαπι φιιϑ) :: ἰδ ΟΠ ΧΧ 

84. τοῦτο (δτὰ δῃίο λεγ.) .. Β" 8] δ]ῖᾳ οἵὴ | εαὐτοι .. ΒΗ αὐτου [Ε τινος 
(ΟΡ 8588} οπι) ἑτέρου, 413 ἀλλου τιν. 

8ὅ. Ε 412 οἵχὰ ὁ εῆσουν.. 88} ΒΥΤ 8ΓΘ ΟΥ Ρσϑθπὶ κυρίον»... ΒΔ} δαῖ!το κἀὰ 
χριστον ᾿ ᾿ 

831. ς (-Ξ 6Ὁ 82) εἐπε δὲ (ὁπ ἅτ Ἐκ ΔΓΡ, Ε 8] νν Βοϑάξτ δὰὰ αὐυέΐω) ο Φι- 
λιππος (Α] οδὶ βυγρ οἱῃὴ) ἔτ (Ε εα») πιστειεις εξ ολῆς τῆς καρδιας (Ε Δ] 
νυν Βεάξτ οδὶ ΟΥρ Ργδϑάδϑὲ δὰ σου), εξεστιν (νροᾷοιι ; ε Βοαξτ 
σωθϑησει, δ᾽" 58ιϑοορὶδ 6" ϑαἴυνιι ογΐ8; Αἰ 4])). αποχριϑεις δὲ 
εἰπὲ Πιστευω τον υἱὸν του ϑέου ξεναε τὸν Ϊἤσοὺν Χριστον (Ε Βεάδτ 
Π|ι. εἰς τον ΧΡ τον ὑἱ. τ. ϑέου, ἀἰ8᾽ 41) ο. (Ε Β6αΒ7) 4] ἔδγεβϑθ γρ (οἱ. ἀ6- 
τη ; ποῦ δῦ ἔπ 8]}) τῇ (δίς : εὐ γεβροπάδηβ ϑραᾶο αἷξ Ογεάο πἰξωηι ἀεὶ 

6886 ΟἿ ν. 168.} δΥτὰ ΔΥΡ 816: Τ' Θὰ ργγρ ς.ἢ [τᾶν βδι]δὲ (αϑδγιὶ δηΐτη οχ ἢ. 1. 
πιστευὼω ἀ8α ἐν χν [1τἴϊὺ ὁ ζ»]}) Οδοθὰ ΤῊρ}5" οδὲ Ογρ Ηΐοῦ Αὰρ 
Ῥγδβάθδί Ῥδοΐδῃ .. οτὰ 6. ΑΒΟΘΗ Αἱ ρί υ860 δαλ" ἴὰ 8] ΟΡ 58} 8.1. (ΤΡ 

Παθοὶ ο.Ὁ) δοίμυῖν ἃ γ9 515. 8: ΟἿγ3 Οοοδοῦ ΤΗρΠ2 Βοὰ 
88. αμφοτ. (ΔΘ. ὮΡΡ ο1}) -. Ε 818 00 βγρ ΟἿ ροβὲ υδὼρ 

89. ἐκ (νρᾳ 6 ἀδ)... κδτ 417 απο | πνεῦμ. (ΑἸ απρεῖιβ; Ὠϊαϊαί 6 Βρ. 88. 
8. 8ρ1;. ἄοπι. ΘΧρΡ]Ἰοαὶ ΡῸΓΣ απροΐ. ἄοπι.; Ηΐον ἴῃ Εδ88. 68, 14. αυδοτῖῖ δὴ 

ΒΌΡΘΙ ΔΏΡΘΙΟ ἀδθδδιηὺβ βοσίΐρογο [864 νἱάθ Ηΐεοσ ᾿ηΐγα]. ΟἿΥ δὰ ἢ.]. 

οὐκέτι ἄγγελος ἀλλὰ τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἁρπάζει) κυροῦ .. ΑἸ ρβθῦ ὁ 
αϑὲ ᾳαϊ, ροβίᾳυϑιῃ πΡν. κυρ. η0π. τ. 4υλ. ἴᾶτῃ Βογίρβογαῖ, τηίανὶϊ [6 χ- 

ἰπτη) 417 ΒΥΥΡ ς.ἢ 8194 σνευμι. αγιον (ΒγγΡ κυρίου) ἐπέπεσεν ἐπε (αὶ εες) 
τον εὐνουχον" ἀγγελος δὲ κυρίου. Εἰάδηι Ἰδοίϊοπὶ ἕανοὶ ααοὰ ΗἰοΣ. 
αἶα]. δᾶν. Ἰωποϊέοσίδη, 9. Ἰϑρίϊασ ααιτὰ δοβοθάθγθηΐ δΔὉ δα, ΒΡΊΓ. 

βϑποῖ, νϑηΐΐ ἴῃ θυ παομ πη") [ΕΗ ἐδὲν [Β αὐτοῦ τὴν οδον 



Ὀαρεϊσαῖ, ϑ'δα]αβ ἰῃ νἱα ἀἰνῖπϑ νοοθ οομρο!]δίατ. Αοί. 9,6. 47 

δυρέϑη εἰς “Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας 
ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. ' 

ΙΧ. 

1 Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνον εἰς τοὺς μα- 35. 
ϑητὰς τοῦ κυρίου, προσελϑὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ἡτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐών τινας 

εὕρῃ τῆς ὁδυῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ 
δίς ᾿Ιερουσαλήμ. ὃ ἐν δὲ τῷ πορεύεσϑαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ 
Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τὸ περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ «Σαοὺλ 
«Σαούλ, τί μὲ διώκεις; Ὁ εἶπεν δέ Τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ ᾿Εγώ εἰμι τ οο 15, . 
᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις. 6 ἀλλὰ ἀνάστηϑι καὶ εἴσελϑε εἰς τὴν πόλιν, 

40. Ε ηυρεϑὴ ] Αα τας πολ. πασ. ευηγγ. ΑΚ καισαριαν 

ΙΧ. 1. τε... οἴῃ 8] ἴθγϑ β8ἢ  ἐνσνεων 6. ΑΒ(ν ἈΠ) ῈΗ 8] (:: αὐ συ»Ππ,"7.) 
.ος (πῃ 49.) εμιπν. ο. σα 8] Ρ] 

ῶ. ἐαν.. Ἑ 81 ΟἿγν αν|τῆς οὗ. (8ὅ. 40. 6 γᾷ 8] τιὰ δἀὰ ταυτης) .. Α 413 
ῬΡοβί οντ. 

8. ΕΘΗ Ιοἵΐ 4] ἐν δὲ το Ϊ εξαιφν. (ΒΟΕ εξεφ».) τὲ 6. ΑΒΟ 1οἵΐ 416 οδῖ ..ς 
καὶ εξ. ς. ΕΘΗ Α] Ρ] ΟἿγ ἃ]  περέῆστρ. ὁ. ΑΚἼΒΕΘΗΕ 8] ρ] ΟἿ Αἱ .. πῃ 
(εἰ. εἀὰ ΕἸΖ βΒρθἃ ποῃ 1024. ηδθοὸ ς ΜΙ] ΝΥ (8. δί9) περεεστρ. ὁ. Αἴ(ναίτγ, 

πἰϑὶ οσδαΐ περιαστρ.)Ἦ" (ἡ περιστρ.) 4] [ αὐτον ἢ. 1. 6. ΕΘΗ 8] αἵ να 
Ἰοῦρβ Ρ] νν οἵὴῃ ΟἿγ δ] .. η δηΐθ σερ. 6. (Α αὖτ. φ. περ.) ΒΟ [οἵ αΙὅ 
οδὶ [ἐκ (67 ς. ΑΒΟα [οἵ 4] τηὰ 6 νυᾷ (6 νᾷ 46) β8ἢ: 8] οδί Τῆρἢ3᾽ ..ς 
απὸ ς. ἘῈ 8] οὶ Οἂγ ΤῊρΡἷ 

4. σαουλ ὈΪΒ.. ἘΝ" (σογγθοΐοσ Βοιηο [μα π8) σαουλε Ὁΐ8 

δ. ατις εε συΪο δὲ ς.ΑΒ0 οἷ Ἐ᾿ 415 νῷ οδἱ,. ᾿οἵἱ "ὶ 418 Θὸρ δύῃ δᾶά εἰσεν 
(οι μαῖγ οἰ ἀϊαὶϊξ οἢ), 100, ΗΣ] κυριος, Ε δἱ κυρίος προς αὑὐτον.. ς (6090) 
δὰ χυριος εἰπὲν 6. ΘΗ 8] Ρὶ ΒΥ 4] ΟἿγ δ] [σους .. ΑΟῈ 8135 ΒΥΓ 
ΒΥΤΡ 6." ΘῸΡ δϑίμαϊ αγθ (πὸ νῷ Β8ἢ οἷο) ΗΙ] Αὐὑρ Απιρ; δἀά ο ναζω- 
ραιος (ἔοτα Ιγΐοὶ Οἠγίβϑέιβ), Ὠἶπο ῃ [ὁ γναζ.] ς (ΞΞ 6Ὁ 52) ἴῃ ἔ. δα ἀ 
σκληρον σοι προς κέντρα λακτιζειν. τρέμων τε καὶ ϑαμβὼων εἰπε Κι--- 
ριξε, τε μὲ ϑέλεις ποιήσαι; καιο κυριος προς αὐτὸν ὁ. (πΠ.}10 οἂ ρτ αἱ 
νᾶ τ) να (οἰ. ἔχ ἀδτιϊᾶ βθὰ ποῃ πα" π66 Δα δ" π60 [0]) Δείμυΐγ (βοα αἱ’ 
πῃ β'πρϑ) δῚᾧΡ δὰ (64. Ζοβγδὺ. βοὰ δἀάϊίο αλλαὴ σϑοσρβ 8.γῪΡ ς.᾿ 8198 
ΤῊρΗ3 ἴχὶ Οοςδᾶ (ΗΙ] ῥτίοσῖ Ὁ οπιϊϑβὶβ βαδοῖ τρέμων υ8βᾳ ποιῆσαι!) :: 6 
1] ΡΡ Βυχὶξ.. ργο πἰβ αλλα (4] αλλ) 6. ΑΒΟΕ(Ε 180. δι τὴ ΒΤ 8ΓΘ ροβί 
ν. 4. δά σκληρ. σοι πρ. κ- λακτεζει») Ἢ τ6}} αὐ γαϊγ ὁπ δα" (ἰἴθτα Ἦὴ 
864 νἱάεδ δηΐθ) [0] ΒΥΥ ΒΥΓΡ Τὴ Θορ ΒΔ} 8] ΟἿγν ΤῊΡΗἷ Οδοδοᾶ οδὲ 

6. αλλα : οἵ δὰ ν. ὅ. || εἐσελϑε.. Β εἰσιϑι 



᾿ 

48 Αοἱἰ.9,7.,.,. ϑαυϊυθ Ὠϑιηδβοὶ. Απδηΐδδ αἰν ηἱΐα 8 Ἰορϑέυβ., 

καὶ λαληϑήσεταί σοι ὅ τι σε δεῖ ποιεῖν. Ἵ οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνο-᾿ 
δεύοντες αὐτῷ εἰστήκεισαν ἐνδοί, ἀκούοντες μὸν τῆς φωνῆς, μηδένα 
δὲ ϑεωροῦντες. 8 ἠγέρϑη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἠνεῳγμένων δὲ 

- “- - Α - , 

τῶν ὀὑφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν" χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν 
1 « ᾧ 

εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 9 καὶ ἣν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ 
᾽ Α 

οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 
10 Ἦν δέ τις μαϑητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι ᾿Ανανίας, καὶ 

Α 2." 3... ΠἸΒᾺ ς , 3 , ε Α 3 ᾿ 
εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος ᾿4τανία. ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ιδοὺ 
3 ; ᾿ ’ ξ Ἁ ’, Ἁ 3 » 5 Ἁ ’ 3. 

ἐγώ, κύριδ. 11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὑτόν ᾿“ναστας πορεύϑητι ἐπι 

τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ ᾿]ούδα 
Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα᾽ ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12 καὶ εἶδεν 
Η 3 ’ Σ » 3 ’ “: ᾿ 2 »Ἅν - 
ἄνδρα ᾿“νανίαν ὀνόματι εἰσελϑοντα καὶ ἐπιϑέντα αὐτῷ χεῖρα 

ὅπως ἀναβλέψῃ. 18 ἀπεκρίϑη δὲ ᾿Ανανίας Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ 
πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίη- 

)» ες ᾿ς τ Η 2 ’ ᾿ “- Σ - 
σεν ἐν Περουσαλήῆμ᾽ 14 καὶ ὡδὲ ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἄἀρχιξ- 

ρέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 1 εἶπεν. 
4 4 9." ε ’ ’ σ - 3 » ς. » 

δὲ πρὸς αὐτὸν 0 κυριος ΠΙῚῺορεύου, οτι σκευος δκλογῆς ἔστιν μοι 

6. ο τι (69) 6.480 1ο"] δἱῖογτν οδὲ.. ς τι 6. ΕΘΗ 8] ρὶ ΟἿγ αἱ  εξτ δὲι σε 
1. ἐνεου (6) 6. ΑΒΟῈΗ 4] ρὶ (οἴ. ΒΥῪΡ τοῦ 61)... ς ἐγνεον 6. 6 8] ρῃ | μὲν 

.. ΟἹ δὲ οπιΐβ8ο δὲ 84 
8. σαυλος ὁ. ΑΒΟῈ 1οἷἿ 4] οδξ.. ς ργϑθῖη ὃ ὁ. 6Η ἃ] Ὁ] ΟἘτ δἹ ] ηνεωγμ. 

ο. ΘΕ Ἰοἵ 41, ἰΐϑθια ἃ ἡγοιγμ... ς ἀρνεώγμ. 6. ΒΔΕ 8] ρὶ ΟἿγ 4] [δὲ 8βες 
εν 688] τὰ νρ δοίμυΓ Ἄγτὴ ΔτΡ ΟἿΣ 4] τε οὐδὲν ὁ.ΑΒ 6 νῇ ΒΥΧΌΪΣ 4γ9 
(οὐ βϑὴ ποη)... ς ουδενα ς. ΑἸ ΟΕΕΤΟΗ 8] υἱ νά τ οταμ 600 8] ΟἿγ 8] 

9. οὐδὲ... Ο καὶ οὐκ 
10. ἐν ορ. ὁ κυρ. (607) ὁ. ΑΒΟῈ 81ὅ νῷ δϑίῃτο οδὲ,. ς ὁ κυρ. ἐν ορ. 6. 6 

1οἵϊ 4] Ρ] νν ρὶ ΟἿγ δὶ 
11. αναστας (εἴ. ὅτὰ ἀοιηϊα)... 1 αναστα 6. Β; 6. ΘΟΡ 588 ΒΥ γα (β6ὰ 
δ νῦν οἵπῆ δοάρϑχῃ το6ο οἷ. 10, 18 οἵ 20. υδὶ ατγδθοογαμι ἔθγθ ἤθτλῸ 

θαοῦ ᾿ΐθτα (Δ  ἀϊο δέ, ᾳαοᾶ ἔα Ομ) νχϑά οἱ δοίἢῃ (βθ ἃ δοάδθπι τιοᾶο 1]].1].) 
12. ΑΒ Ἰοῖἱ δὲν ] ανδρα 6. Α 1οἵ νρ ὁὸρ 588 δϑίμαϊγ, , ς Ῥγϑθῖῃ ἐν ορα- 

ματι ας. ἘΘ6Η Βοαβι 4] ρ]ὶ βυγυῦτ 4] ΟἿΓ 4], ἰάθπι δἂὰ ΒΟ 4] αν. ονομ. 6. 

ΑΒΟᾺΕ ΙοἵἿ 4] νῷ στὴ (δίῃ το β} ΟἿ οἵῃὴ ονομ.) ΤῊΡὮ 3 οαἵ... ς ον. αν. 
ς. 6Η δ] Ρ] (θοΡ 8] οιεῖει8 ποηιθη 68ὲ Απαη.) ΤΊρ}ν1" [χειραὰ (12.1606 μτδδπὶ 
τὴ») 6. ΔΗ 8] Ἰοῆμα }] βυγαῖγ 584}} 8ΔΓΘ ΔΘ ΡΡ ΟἿγν ΤῊρΠ71.3 Οδς οδὲ.. 
Ασ]οῖϊ 4] χειρας οἱ (1) ΒΕ 8] Απηὶ οἱ Μαχ τας χευρ., ἰΐδπι νῷ 8] τὰ 
(:: οὔ ν. 17. υδἱ Ἰϑοῖΐο που πο) [ ἃ αναβλεψευν 

18. ανανιας 6. ΑΒΟΕΘΗ Δ] ρ}] οαἱ ΤᾺρΡἢ Οεο (ργδϑίθγθδαιθθ Ε δᾶᾶ χαὲ 
εὐπεν).. . ς (Ξ ΟὉ 52) ργϑοῖῃ ὃ οὃ. τπηΐπ τὰ [ ἀκήκοα ὁ. ΘΗ 8] ρὶ ΟἿὟ Αἱ 
οὐ η.49. ἤκουσα 6. ΑΒΟῈ 101} 4] τηὰ | ἐποιησ. ἢ. 1. 6. ΒΟῈ οἵ 4] διὰ ἴα 
ἀθηιϊα 4] ὁδί .. Α ρμοβύ νερουσ. οἷ ς διῃ!ΐξθ τοὺς 6. 6Ἡ 8] ρ}] γν Ρὶ] ΟἿ δὶ 



. Ῥᾳυΐυπι δαϊξ οἱ ραρίϊζαί. Μιταπίυν 486. ΑΟΤ.9, 25, 490 

οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐϑνὼν τὲ καὶ βασιλέων 
.- 2 »ὴ 3." . εἐ ’ ».. .α “ἌἍἭΨΊᾳὌΨΣ ν εν 

υἱῶν τε ᾿Ισραῆλ᾽ 10 ἐγώ γὰρ νυποδείξω αὐτῷ οσα δεῖ αὑτὸν υπὲρ 

τοῦ ὀνόματός μου παϑεῖν. 11᾽,4πῆλϑεν δὲ ᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλϑεν 
2 ᾿ 2. » Δ ν 3 2 5: ν᾿ “ 4 

εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιϑεὶις ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ 

ἀδελφέ, ὃ κύριος ἀπέσταλκέν με, ᾿Ιησοὺῦς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ 
ἧ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησϑῇς πνεύματος ἁγίου. 18 καὶ 
εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμὼν ὡσεὶ λεπίδες ἀνέ. 

ὔ 42 .,. 292 , 4 ΝΕ Α 2,» 
βλεψὲν τε,καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19 και λαβὼν τροφῆν» ἐνίσχυσεν. 

2 ’ Α " ε 3 “- ὠΦΦ.ς»,» , 
Ἐγένετο δὲ μετὰ. τῶν ν ΖἰΙαμασχῷ μαϑητῶν ἡμέρας τινας, 20 

καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν ᾿Ιησοῦν, ὅτι οὗτός 
3 { ε" - “- 2» Α “ .« » ’ - 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 21 ἐξίσταντο δέ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ 
2: τ, 3 « , ) ς- Α ᾿ 3 

ἔλεγον Οὐχ οντύς ἐστιν ὁ πορϑήσας ἐν ]ερουσαλὴμ τοὺς ἐπικα- 
- τ - 

λουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυϑεν ἵνα δεδε- 
’ 9 ᾿ Ἵ ’ 2. " Α 3 - - - 4 -«- 

μένους αὐτοὺς ἀγαγῇ ἐπι τοὺς ἀρχιερεῖς; 22 Σαυλος δὲ μᾶλλον 

ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυνεν τοὺς Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν 

15. ἐστὺν μοι 6. ΑΒΟ ]Ἰοῖϊ 4] νῷ ΒυγὉΓ 4] οδἱ Ὠ᾽ά δὲ, ς μοι ἐστ. 6.ἘΘΗ ἃ] 

ΡΪ ὁΘοΡ β88ἢ} ἃ] Αὐτοὶ Ὑμάγὶ ἃ] [τἴπ]}} εϑγνὼν ο. ΑΟΦΟΥΓΈΘΗ ἃ] υἱ να τΓ 
οὐ οἱ Τβάυ ΟἿΓ 4]... π τῶν εϑνὼν ὁ. ΒΟ" ΟΥΤ [τὲ ὃῪ 6. ΑΒΟῈ οἵ! 
415 ΤῊΡἢ3᾽ οδὲ... ς ΟἿΏ 6. 68 8] ρὶ αν Τμάτίὶ ΤἼΡἢἷ" 4] 

106. αὐτω .. α 96. αὐτον | 413 ΤΊΡΗΣ οτὰ αὐτὸν 
11. δὲ ο. ΒΟΈΘΗ 8] ἴδγθ οἵη 000 88ἢ 84] τῶι ΟἿΓ 4] .. ἃ σῇ τε (187. 

180. τοτὲ [ἰΐ8 οἱ. 801] ἐγερϑεις Αν. απηλϑ.)} ο νυ τὰ τας χείρ. ἐπ 
αὐτ. [κ 24. σαυλε ] τῷ (ατπι ΒυγαΓ ἀγθ δϑίἢΡΡ [ χε] δηΐθ απέστ. Ροῃ) 
6. ΑΒΟῈ 8] ρῖῃ νῷ δἱ τυ ΟἾγ.. 6Ε 8] ρΡ]8 ὅ9 Θ0Ρ Β8}} ΔῚᾧΡ δϑίβτυ 8158: 
εἰθὰ ΤῊΡΙ 1.3 Οος οτχὰ (69) 

18. απέπεσαν ο. ΑΒΟΕΗ [ΙοἵΪ 4] ΤὨΡὮἷ" .. ς -σὸν 6. α 81 ρΡὶ] ΟἿγ ΤὨΡἢ Σ᾽ 
4] [| αὐτου ἢ. 1. 6. ΑΒ 8] .. ς ροβὲ οφϑαλμ. 6. ὈΕΘΗ 8] Ρ] νρ οἷς [ὠσει 
6. ΟΈΘΗ Γ6]} ἔεσθ οἵη ΟἿΓΥ Α]... ἴῃ ὡς 6. 48 οἵ | τὲ (Οὔ 4] ΘΟ 8] 
δὲ) ο. ΑΒΟῊ 8] ρῥ] δῆ νρ' ΘῸΡ ἃ] τι οδὲ.. ς (6 090) Δἀὰ παραχρῆμα ο. 
Ἐ6 8] Ρτὴ Β.ΓΡ ἃ] (864 858}} δϑῖῃτο δὰ ἀναστας, ΔᾺῚὃ᾿ δὰ λαβὼν ἰγ8}}} ΟἿ Αἱ 

19. ΒΟ" 418 ΟἸγοδί (βεὰ Ομ γθοπῖτα δ᾽ίᾳ. ὑσεν) ἐνεισχυϑη [ ἔγεν. δὲ ς. ΑΒΓῈ 
1οῦἱ 4] τῶι: νύ Ρὶ ΟἿν... ς (Ξ- αὉ 532) δἀὰ ο σαιλος 6. 6Η ἃ] Ρ] Δ1ὃᾧ᾿ 4] 
ΤῊΡΗ οδἱ, ἰΐοπι ἰηἰτῖο ν. 20. τὰ νυροδὰ (40 1[,η) οὐ πρτόδδιι8 Ῥαιΐε] 
τῶν .. ΘΕ 8] ἴογοδθ (Ἷγν ΤῊΡ3᾽ δάὰ οντων 

20. ἐκηρυσσὲεν .. Ἑ ἐκήρυξε αὐτοῖς [ τ. νήσουν ὁ. ΑΒΟῈ οἷ ἃ] τηὰ νν 9] 
οδί [τἰπΐ (βοἃ 68. τὰ ΤᾺΡμ3᾽ 1τἰπὲ ροβὲ ἐστὸν δἀὰ ὁ χε)... ς (Ξ ΟὉ 82) τ. 
χριστον ς. ΘΗ 8] Ρὶ ΟἿγ 8] (δϑί!ρΡ 768. ΟἿ.) βδἢ ἀοηιΐη. 1768. Δα αἰῖο 

166. Οὗτ. ροδὶ ἐστ.) 
21. ἐν... Α ἃ] εἰς [τοὺς ἐπιχ. (41 Βδὴ: [ὁπὶ ε. νερ.] ΒΥ ῥγϑδοῖὴ παντας).. 

οὔ 815 [εληλυϑὲν (Θ΄) ο. Εδ΄ 6Ἡ 1οἵϊ 4] ρ] 86 νν Ρ] ΟἿγ Οες ΤΈΡ]} 1.3" 
οὐ ς (5) εληλυϑει ο. ΑΒΟ 4] τὴὰ 6 οδὲ 

22. ἐνεδυναμουτο .. (Ε 8] δἀἀ τω (Ε ἐν τω) λογὼ  συνέχυνεν (0 - χυννεν, 
ΟἿν συνῃσχ., θ4." συνεσχ.» 18. ἐσυνεχ.) -. Ἑ 41 ΤῆΡΙ5᾽ συνέχεεν [ Β ΟἿὴ 
ΤΙΒΟΒΕΝΌΟΒΕ,. Ν. Τ. Εἀϊ!. 1. 48 

8,16. 

9, 9. 



ὅ0 ΑΟΤ.9,28...:. βαυϊυβ Πδιηδθοο πρὶ ΗΘ τοβοϊγτηδπι, πὰ 

Δαμασκῷ, συνβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 28 Ὡς δὲ ἐπλη- 
( «-«ῆ 

ΓῚ ᾿ -« . δ. 85, ροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν 
24 ἐγνώσϑη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ 

4 ’ ε, ᾿ ’ σ ΝΛ, Σ Ὰ 
χὰς πύλας ἡμέρας τὲ καὶ νυκτός, ὁπὼς αὐτὸν ἀνέλωσιν᾽ 258λα- 

βόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ φυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καϑῆκαν χα- 
λάσαντες ἐν σπυρίδι. 

θα11,18. 26 Παραγενόμενος δὲ ἐν ᾿Ιερουσαλῆμ ἐπειρᾶτο κολλᾶσϑαι τοῖς 
μαϑηταῖς" καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μῇ πιστεύοντες ὅτι ἔστιν 
μαϑητής. 21 Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς 
) ’ 4 τ ν Ὁ - 
ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον 
δ 3 3 ν 4 -“ ». ἍΜ , 3 καὶ ὁτι ἐλάλησεν αὑτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν 

τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ. 28 καὶ ἣν μετ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπο- 
’ - “- 

ρθενόμενος εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ’ 

τους ΡΥ [ συνβιβαζ. (συνβ. ο. ΒΟΕΗ οἷο, ς (ἢ 49. συμβ. ες. Αα 8] Ρ]οτ) 
ΟΕ 88 καὶ λεγων 

28. Η ἂν ἤμερ. υκαιν. 
24. παρεέτηρουντο (6 0΄) 6. ΑΒΟῈΕ ]Ἰοἵϊ 4] πὰ ΟΥ ὁδὲ. ς -ροῦν 6. 05 4] 

ΡΙ ΟῊἿγ ἃἱ || δὲ καὲε (Θ΄) 6. ΑΒΘῈΕ (1ῪᾺὉ6πἢ οτηΐββο χαν ἃ ἃ] 60ρ β8ἢ Βυτρ 
ΔΓΙΩ) οἵ 4] τῶυ νρ Οἵ οδῇ... ς τὲ 6. Η 8] Ρ] ΒΥ. 8] ΟἿγ 4] [ἃ δὶ (νυὴ) 
Οἵ οἵ τε [α οσπ. πιασωσιν αὖτ. Ἰᾶαπο ροβὶ συλας Ροῃ 

2ὅ. οὐ μαϑ. αὐτου (67) 6. ΑΒΟΡ, οἵ "' δῖὰ ἀοθιία (ἰΐοτα νροδᾶ δρ 1, ἢ 
εἰη, αἶδο. εἶι8)ὺ ΟΥ (ΟἸγοοτωμὶ νὰν χ υϑγὈΐβ : ἐπέτρεψε τοῖς μαϑητ. 
αὐτοῦ" καὲὶ γὰρ μαϑητὰς εἶχεν εὐθέως) Ἠΐογ, ᾿ΐοτ οπἶβ80 αἰτοῦ 86. 

69. 12.166} [0] Δοίῃτο Δτρ.. ς (49.) αὐτὸν οὐ μαϑ-. 6. ΕΘΗ 8] Ρ]εν νρϑά 
ΟΡ 58} ΒΥγΓ ΔΘΙΉΡΡ 4] (ἫΓ͵ 8], ἰΐϑθιῃ 1οἵἱ δ" 81. οὐ μαϑ. αυτον (:: οἴξδ- 
ἀογιηΐῖ 60 αυοὰᾶ ἀἰδοὶρα]ὶ ᾿ρϑίυβ ῥϑὺ}} ἴδια ἔαΐϊββο ἀϊοαηίαγ. Οοἴθεαση 

δος Β' τ} ὁ. 544 τηυίαία δαπηΐ.) [ διὰ (ΟΥ οἴῃ) τ. τειχ. καϑ. αὐτὸν 

(6) ς. ΑΒΟῈ 1οἵΐ (1086 πἰπιΐγατ" σογγοχὶξ ΒΆρΡΓΆ) 818 νρ 4] Οὐ Ῥείγϑδιθχ 
Ηΐοτ, ἰΐθτα δΌδᾳ αὐτὸν Ε 81...ς (49.) καϑ. (δὲ νν ρ}] δἀὰ αὐτον) δια 
τ. τειχ. ὁ. ΘΗ 8] γ}] νν Ρὶ ΟἿιγ ἃ]  α σφυριδὲ 

26. Παραγ. δὲ ὁ. ΑΒΟ ]οἵϊ ἃ] νρ' Θ0ρ 8Β8ἢ ΒΓ δοίιτο Ὁ γόοσατι ΗΟ... ς 
(ΞΞ Ὁ 832) δἀᾶ ο σαιιλος 6. ΔΗ 8] ρμ] 5υγΡ δϑίῃρρ 8] ΟἸιηγίχι 4], ἰΐθπι Ε 
81] ΒΕΑΕΤ ΔῪΡ αἀὰ ο παιλος | εν τερ. (60) ς. ΒΕΘῊ οἷ 4] ρ] 880 Οφεθὰ 
ΤΆΡἷ .. ς εἐς ἐξρ. 6. ΑὉ 8] ρὼ ΟἿν ΤῊΡὮΗΣ οδί | ἐπεέερατο. 6. ΕΘΗ 8] μοῦ 
ΟἿ ΤΈΡῚΙ οδὲ... Ἰμῃ ἐπειραζεν ο. ΑΒΟ 1ο 418} ἔστων .. ς ἐστὶν (116 10) 

"21. αὐτον.. 81. ΟἸγτδ αὐτου  ΑΘΗ εδὲεν [Ὁ ο. ΒΟ 815 οἱ ς τοι" εῦ 6. ΕΘΕ ἃ] 
ΡῚ Οἤσγοι ΤῊΡΠΣ οαἵ, ᾿ΐθυι νρ ΟΡ 58}} ΒΥΓΠΓ 4]... α 98.:8 χυριοι', 12. 

Ἰθοΐ τοι" χυρ.») 815 66 815 ΟἿν ΤὨΡὮΪ τοι κυρ. εὖ, 86. εὖ τ. κυρ. 
28. 65 4] ρ]υβ9 5158: Ομγῖ ΤὨρΡΕ᾿ οὐχ κὰν ἐχπορ. εἰς ἑερ. (6) ς. 

ΑΒΟΕΟ [Ιοἵΐ 4] ἔεγοδο ΟἸγ' Οδς ΤῊΡΕ οδὲ... ς ἐν ὑὲρ. 6. Ηὶ 8] μὰ ΟἾγῖ] 
παρρησιαΐ. ς. ΑΒΟ Ἰο 416 ἔπ 4] δτζτὰ δοίη το οδί.. ς (600) ρσγδθῖη χαν 6. 

ἘΘΗΒ ἃ] μὶ νυν μὰ ΟἿΥ ἃ] του χυριουν 6. ΑΒΕ [οἷ 815 νῇ Ο0Ρ Β88} Β.τΡ 



Τασϑατη. Ῥϑίσαβ Ι,γἀάἀ86 βαηδί Αθπθϑ. ΑΟὙ. 9,856. δ 
--αἝς--ὦἝἝ.-.---- 

Α 

κυρίου, 29 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς ᾿Ελλητιστάς" οἱ δὲ 
9 ’ 1 αι Ἶ » 9 , Α ες 2 4 ’ 

ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτὸν. 80 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοι κατήγαγον 
25. Α 3 ’ : ’᾽ 2.ϑᾷ.Α4 3 ’ 

αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 11,30. 
81 Ἢ μὲν οὖν ἐκκλησία καϑ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας 

Α -Ὁ 

καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδυμουμένῃ καὶ πορευομένη τῷ 
- Α - -« 

φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἀγίου πνεύματος ἐπλη- 
8 « 

ϑύνετο. 82 ἐγένετο δὲ ΠΙέτρον διερχύμενον διὰ πάντων κατελϑ εῖν 
- 4 Ν ς», ᾿ς - ’, Τ᾽ ΝΌΟΣ « 

καὶ πρὸς τοὺς ἀγίους τοὺς κατοικοῦντας “1νυδδα. 88 ευρεν δὲ ἐκεῖ 
Υ ’ ) Ὁ ),», 3 2. “ 2 Α , 5 ἃ 
ἄνϑρωπον τινα ὀνόματι Αἱνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ καταχείμενον ἐπι 

1 - ε 

κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος. 84 καὶ εἶπον αὐτῷ ὁ 1] έτρος 
Αἰ ψέα, ἰἄταί σε ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστός" ἀτάστηϑι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. 

4 - 

καὶ εὐθέως ἀνέστη, 8ὅ καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες 
; ἃ δ τ' ἰ, 9. , 5» " » , 

“1ύ0δδα καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 

Αττὴ Δοίητο ΗΐοΓ... ς δἀὰ ιησου (41' ργΆ6}}) 6. ΔῊ 8] γΡ] Δ. ἢΡΡ δὴρ ΟἿγ! 

Δ]... Ο 8415 ΒΥΓ 41] Οἢτὶ εὖ 
29. ελληνιστας ᾿ς. ΒΟΕΘΗ εἷς (Οἢγ τοὺς ἑλληνιστὶ φϑεγγομένοις λέγει. καὶ 

τοῦτο σφόδρα σαφῶς" ἐκεῖνοι γὰρ οἱ ἄλλοι οὐδὲ ἰδεῖν αὑτὸν ἡϑέλι᾽ σαν 
οἱ βαϑεῖς “Εβραῖοι) .. α ἑἐλληνας. Τ,δτῖπὶ νογίοσπαπὶ αταθοοδ, 6 ς ΑἸ ΘΓ 

᾿ οΥρτοίθβ ρῥ] ται (Βγν ἡ ὰἀ8.608 11108 ααἱ ποναγϑδηΐ αἀσγδθοθ). (ἰοΐα- 

τατα νρθᾶ οἰδἀὰ 4114 (ηοη ἰΐθπὶ δπὶ ἀοδιηϊα 41) 8ἷο : ζοψμοδαξιων φιοηιιό 
φεπίζδιιδ εἰ ἀϊδριμαδαΐ ουπὶ Οταεοΐβ. ] ἀνελ. αὐτ. ς. ΑΒΟῈ ἃ] τὴ νν Ρ] 
ΟἿγν εδὲ.. ς αὖτ. ἀανελ. ὁ. ΘΒ ἃ] Ρ] ΤᾺρΡΒ "5 

80. 6ἘΒ 1οἵ αἱ ἐπίγνωντες Ϊ αὐτὸν ργ.. α 100. οἵχὰ [ καυσαρειαν ((Ε -ρια») 
«νὰ νεροσολυμα. Οδίδταμι Ε 8] νν 8114 δὰ ὁνα [180.. οτι] νυκτὸς [αὐτὸν 
865 6. ΒΟΘῊ οἵ 4] Ρ] ΘΟΡ Β8ἢ ΒΥγΌΓ 4] ΟἿΓ δ] .. ΑἙ 4] τηῦ νρ 8] οἵη 
(μη 49. :: αὐ ἀθαπᾶληβ οὐ 8511Π|) 

81. ἡ μὲν οὖν ἐκκλήσια υβα ἐπληϑύυνετο (6) ὁ. ΑΒΟ ]οἷ 4] τηῦ νᾷ ΒΥΓ 
᾿ς (ΟΡ Β88 46 ἢ τὰ αὐϑὸ ὨἱοηδλιοΧ ΤΉρΡὮ5᾽ οδί.. ς αν μι. ο. ἐκκλῆησιαν (Ε αἀὰ 

πασαι) - -- εἰχον - - οἰκοδομουιμεναν (Ε -Ψνοι) κ΄ πορευομέναι (Ε -»οι) 
- - ἐπληϑύνοντο ὁ. ἘΘΗ 8] Ρ] ΒΥΓΡ 8ΔΥΡ ΟἿγ ΤῊΡΙ" Οες |Ε σαμαριας ] 

'τοῦυ κυρ. 6. ΒΟΕΘΗ οἵο... ἃ οἵ! 4] ΟἿγ οἵὰ τοὺ 
82. λυδδα «. ΑΒ 88. 84. (λιδδ.) 40. 08. 96... ς λυδδαν 6. ΘΕΘΗ Αἱ Ρ] 

ΟἿΣ Αἱ 
88. Ε ηυρὲν [ ονομ. αὖν. 6. ΑΒΟῈ ἸΟἿ 417 νρ ἄγῃ (600 588}: 41 οεεῖι8 ποηι θη 

6δὲ Α46η.) ΤῊΡΗΣ οδὲ.. ς αὐν. ονομ. ὁ. ΔΗ ἃ] ρὶ ΟἿγν ΤᾺΡὮ" | ἐπὶ κρα- 
βαττου ς. ΑΒ (-ββαττου) ὁ Ἰοῖΐ ἃ] ΟὨγ.. ς ἐπὸ κραββατὼω (Ε6Η Α4] " 
χραβαττω) ς. ἘΘΗ 8] Ρ] ΤᾺΡΗΤ Σ᾽ οἱ 

84. νησους (οἴ. ἴὉ 8] 00 ΒΥΓΌΪ 41)... ΑἜὄ 81 νυ τυ ΤῊΡΕΝ ἐδ Απὶῦ Οδ88 
Ῥτϑϑῃ ὁ κυρίος [0 χριστ. ὁ. ΑΒ ἜΘΗ οἷ 4] Ἰορθ ρὶ Ὀ᾽άο8ι1 ΟἿγ 4]. 
Ιμῃ οπὶ ὃ ο. ΒΟ 415 οδΐ εἱ 1)1640811 ᾿ 

8. εἰδαν ο.. ΑΒ0 (-δα) .. ς εὐδον (Β εδο») ὁ. ΕΘΗ 8] αἱ νὰν οπιῃ [ λυῦδα 

ς. 48 838. 84. (λιδδ.) 40. 68. 96... ς -δαν αἱ ν. 82. (81 ἔδ6γε0 υαἴτοι 

νογϑι λυδαν») [| σαρωνα (μη σαρῶνα) ο. α (σαρρ. Β6ἃ νοχ 68 ἴῃ ΓΑΒΙΓΔ) 
4 4 



δὅ3 ΑΟΤ' 9, 86. Ρείχυβ ΤΑΝ μδιὰ Ιορρθ8 ἴῃ νἱΐδια τονοοδῖ. ᾿ 

80 Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαϑήτρια ὀνόματι Ταβιϑά, ἣ διερμη- 
γευομένῃ λέγεται ΖΔορκάς᾽ αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ 
ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 8] ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
ἀσϑενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν" λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔϑηκαν ἐν 
ὑπερῴῳ. 88 ἐγγὺς δὲ οὔσης “Τὐδδας τῇ ᾿Ιύππῃ οἱ μαϑηταὶ ἀκού- 
σαντες ὅτι ΠΙέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο. ἄνδρας πρὸς 

αὐτὸν παρακαλοῦντες Μῃ ὀκνήσῃς διελϑεῖν ἕως ἡμῶν. 89 ἀναστὰς 

δὲ Πέτρος συνῆλϑεν αὐτοῖς ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον» εἰς τὸ 
ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπε- 
δεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίξι μετ αὐτῶν οὖσα ἡ 

μι9,35, Ζορκάς. 40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος ϑεὶς τὰ γόνατα 

προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν Ταβιϑὰ ἀνρά- 
στηϑι. ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 

ἀνεκάϑισεν. 41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ 

τοὺς ἀγώυς καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 42 γνωστὸν 
δὲ ἐγένετο καϑ᾽ ὕλης τῆς ᾿Ιόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν 

ΒΟῈ 8] (6οΡ βΒ8}), ζΐϑθιη 81) Τρ" .. ς ((οη ςθ 6Ὁ 52) σαρωνᾶν ο6. Ἰοῖϊ 
(-νἀν) 8] τηὰ οδὶ (οἵ δἔ. Απϑοά. τ᾿. ρ. 126.) .. 68 8] ρὶ 81 ΟἿ Τῇρ"" 
ασσαρωνα 

86. Β οπὶ ν ὑγ [ταβιϑα (ΒγῪΡ πιξ ἐγ ταβιϑας, 6 ἐαδί(ῃα8) : βῖ56 ΑἙΘΗ 8] 
ΡΙ Ογτνῆν Τμάτὶ ΤῊΡΙἢἷ.. Βὸ ταβειϑα... Ἰο 4] τὴ Β88 ΟἿγ ΤῊΡἢ3" 
Οες ταβηϑα. Οἵ οἵ. ᾿πέτϑ. [ ἐργ. αγαϑ. ς. ΒΟΕ 8] γῇ τῇ ΟΡ 58} ΒΥΧαἿΓ 
8] οαί... ς αγ. ξργ. ὁ. Α6ΗΕ 8] Ρ] ΟἿ 8] 

81. δὲ... Ἰοῖ' οχ αὐτὴν 8680 ἢ.]. ὁ. ΘΕΘΗ ἃ] υἱ ναϊγν ἔϑθσϑ οσὴῃ ΟἿγ ΤῊΡΗ 1.3 
. Β ἐδ οἴη... [ἢ ροβί εἐϑῆκαν ὁ. Α 10} 40. (νᾳ τὰ φιαηι οἰηι ἰανίβδεηξ 

»οθιονηπὲ ἐαπι) [ ὑπερώω ο. ΒΑῊ Ιοἵ 4] Ἰοηρθ ρὶ ΟἿ γ3 ΤᾺΡΕ ἵχὶς,, Τὴ 
ΡΥϑοῖῃ τῷ ὁ. ΑΟῈ 8415 Οὐ ΤῊρΡἾ ἐοατα ΤΡ 3" οδί 

88. λυὅδας ὁ. Β᾽ Ιο (κα λυδδα) .. ς (ῃ 49.) λυδδης ο. Β ἜΘΗ 8] Ρ]ῸΓ 
ΟἿΣ 4] [ δυο ανδρ. .. ΑΗ (Δηΐοα οὐ δὲ μαϑ.) ἃ] Ρ] 845 ΔὺΡ 8158: ΟἿ τὶ 
Οες ΤΈΡΙΒ΄ ομὰ (609) μη οκνησὴς ὃ. ε. ἡμ. 6. ΑΒΟἾΕ ἸοΕΐ ΑἹ (411 -σεες) 
νῷ πὶ (600 β8ἢ} οχνῆσαι οἴ ἡμῶν) .. ς μη οκνησαν ὃ. ε. αὐτῶν ο. (ΟὟ ἢ 
να) 6Η 8] ρΡ] βυγθῖγ 41] ΟἿ ἃ] | 

89. ὁ ἃ] οδἱ ὁ πεέτρος Ϊ παρέστησαν (ν8 6 τὰ οἰγοιιηιδίοίοτιη) .. ΒΔ8 ΟἿ τ 
περιέστησαν |.Α ἐπιδιγνυμ. 

40. εξω παντ. ς. ΑΒῈ [ἰοἵΐ 4] ἤεγσθ οὐθῃ ΟἿγ 4]... 1 παντ. εἕω ὁ. Ο Α]8 νρ 
τὰ [ ϑεὺς οἷα 4] αἱ νά ἐγ Ιοηρδ ρ] (88}. 41) ΟἸν ΤᾺΡΒ1 Οδο... [μη καὶ ϑεις 
6. ΑΒΟῈ Ιοἵΐ 419 ΘῸΡ (41) ΤῊρΡ 5" οδὲ  ταβιϑα : βἷα ἢ, 1. ΑΟΈΕΘΗ οἷς .. Β 
-βειϑα. Ὧ6 -βηϑα νὶᾶς δῃία Ϊ ηνοιξεν (418 διην., ΤὨΡΗ5᾽ ηνεωξε) .. Ε 
88} ρσδϑὰ πσαραχρήμα, ἰΐθπι ΔΟΙᾺΡΡ δᾶὰ δηΐθ ὑδουσα 

41. δὲ ΡΥ... ΑἜ ΒΥΥ δοίμυϊ τε 
42. τῆς ο. ΑΟἾἘα (ολῆς τὴ τοπτη) γ6}1 αὖ γάϊν' οὔ ΟἿ 8] .. Βοῦ οἱ Ϊ 

ἐπιότ. πολλ. ὁ. ΑΒΟῈ ΟἿ 4] νῷὶ τὰ δύὰ .. ς πολλ. ἐπιστ. 6. ἃ 8] ρὶ 
γν μὰ (ἢν δὶ 



Οοτπο 8 ἀἰνίπἰξαβ τηοηϊξα8 Ῥοίταπι δοοῖξ. ΑΟἹ.10,7. 58 

’ »» .΄,», ς . -» 2. 95. 3χ} ’ 
κύριον. 48 ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὑτὸν ἐν Ιοππῇ παρὰ 

τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 1υ, 8. 

Χ. 

1 ̓ Ανὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης 
3 , - ’ 2 - 2 ᾿ ν ’ 
ἔκ σπείρης τῆς καλουμένης Ϊταλικῆς, 2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος 

τὸν ϑεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς 
- - " , - “- 4 ’ 3 ς ’ 

τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ ϑεοῦ διὰ παντὸς, ὃ εἶδεν ἕν ὁράματι το, ὃ «ε. 

φανερῶς, ὡσεὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ ϑεοῦ εἰσελ- 
’ Α ,. ἃ. - 9. » » ὦ , ’, ς ΝΣ » 

ϑόντα πρὸς αὑτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ Κορνήλιξ. 40 δὲ ἀτενίσας 

αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν, κύριδ; εἶπεν δὲ αὐτῷ 
“ϊ προσευχαί σὸν καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον 
Ἂ - » 4 » ’ » 5» χ᾽ 4 
ἔμπροσθεν τοῦ ϑεοῦ. ὃ και νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς ]όππὴ» καὶ χι,18. 

ον ξ τ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος ᾿ 6 οὗτος ξενίζε- 
“ , τ, 9 ν" 2.» ᾿ ᾽ ἐ 

ται παρὰ τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστίν οἰκία παρὰ ϑάλασσαν. Τ ως 

48. ἐκανας ... Ο 8] οαἰθοα τινας { αὐτον Ὦ. ]. 6. σα 8] Ἰοπρθ Ρ] ΟἿγ οδὶ 4] 
.. [πὶ ροβὲ δὲ 6. ΑΕ οἷ 417... Β 9ὅ," οτῃ | α οτὴ ἐν οσηή 

Χ. 1. τις 6. ΑΒΟΕΘ ἰἸοῖΐ 4] ρτὴ ΟἿΓ οδὲ .. ς (6 090) αἀδᾶ ἡ» ο. 1. δἱ ρμὶ νυν 
αἰ νᾶϊν οὐηπ ΤῊρΡἢ 13. [Εὶ καισαρια [ 6 οἵη ἑκατονταρχ.  σπειρῆς 6. 
ΑΟΕΑ 108 4] αἱ νάϊγν Ρ] ΤὨΡΙ 1.2 Οδο οδί... Β 8] τπι ΟἿ σπειρας 

2. τε (65) ο. α 8] ΡΙ6Υ δοῖῦρΡ ΤῊΡ "3. Οδε... ΑΒΟῈ ἰοἱ α]ὅ (ἔθ αἱ 
ἔετϑ βοϊϑπέ νβ ἱ ρὶ ̓ σὶδὉ ΟἿΓ οδῇ οτὴ ([μη:: ϑδάθιη δίαπϑ δὔϊϑιη Ρ81}}]0 

ΘΥΑΝΊΟΥ δυοίουίδβ νϑίδξ Π08 Υ. 84. ΔΥΘΘΥΘ σΖέρυ; ΠΙΒΙ]Οτΐητι8Β ΔΓΟΘΏ- 

ἄυμῃ 6850) 

8. οὐδὲν [ ὡσεν (418 ΒΔ ΔΥΤ Οτὴ ; 8] τυ δ ΤῊΡμ3 ὡς, ΤῊΡΒ᾽ Ὀΐ5 ὡς 
εἰς) 6. 6 δἱ ρὶ ΟἿγ (ωρα ἐνατήη) Οθ6 .. ἴῃ δἀὰ περι 6. ΑΒΟΕ 8] ἔογοϑδ 
οδὲ (ως περι) Ἰλδῖὰ ΤΡ Ϊ ἐνατὴν ὁ. ΑΒΟῈ [ἰοἷΐ 4} Ρ]... ς ἐγρνατ. 6. 
α 8] ρπὶ 

4. Ἑ ἐνφοβ. | ο ἰοῦ 4] δ]ΐᾳ οπὶ αὐ 880 [ἐμπροσϑεν 6. ΑΒ Ἰοἵ 40. κ]6 86 
Ρίυν οδὲ... ς ἐνώσιον 6. ΟΕ6 8] Ρ]ῈΣ δονογίδηδί ΟἿ 4] 

ὅ. ανδρ. εἰς ἑιοππ΄. 6. ΑΒΟῈ 10] Δ] ]ῖα νρ ἃ 600 588} βυγυϊ στὴ 8]... ς 
εἰς «. ανδρ. 6. α 8] Ρ]ΩΥ ΔῪὃ᾿ ΟἿ᾽ εϑί 4] | τινα 6. ΑΒΟ 1οἵϊ 8] τὰ νῷ (οἷ. 
81Ὰ ἴὰ (01) ΟΟΡ ΒΥΓΡ 188 δυτὴ οδί... ς οἵη 6. Εα ἃ] ρὶ] ἀοιπϊα ἃ βυγ 88ἢ 

81 Οὐ Οἂν ΤὨρΡἢ [εἰπὲ | ος ἐπ. πε. 6. ΑΒΟ 10 4] Ρ] οδὲ Ομγί.. α΄ τὸν 
ἐπικαλούμενον (Οτϑι πὰ ΟἾγὶ 64 χαλουμένον) πέτρον ὁ. Ἐα ἃ] Ρ] 880 

Οος ΤῊρΡΒ 1.5 
6. σ αἱ νν πιὰ (ἃ οἷ τιν.) σιμῶνν τινι [Ἰοἵἱ ἔστιν [οὐκια..0 12.166] οδὲ 
ἡ οὐκ. [ ς (ΞΞ 6} 52) ἰπ ἢ. δὰά ουτος λαλήσει σοι τι σε δὲν ποιεὺν (Ἀ] 
οορϑὰ κ]θἃ (7: ος λαλ. ρηματα προς σε 84 οὐκ. σου οὗ 11, 14.) 6. ταΐπ 

ΟὨγῖ ῥβῦο πἱ νάϊν νρ (εἴ. ἀοτοϊὰ 84], ποῖ ὅτ [01 81) δϑί το ΤῊΡἢ δ᾽ οδὲ 
.. ΟἿΣ 6, ΑΒΟΕΘ ἢ [οἵ 81 Ρ] νν Ρὶ (ἢν ΤῊΡὮ "" 



11, ὅ "8. 

δά ΑΟΤ.΄ 10,8. Ῥοίγαβ νἱϑίοηθ δηϊπιδιίατα ρατγογαπι 
.--.-... - -----ὦ΄ὦἴἕ..ς-.-.-.-- -. ΚΡΎΒΕΙ ἘΞΒΈΞΟΕΘΟΝΝ ---.......-.-..--. 

- - - ξ “-- 3 »" 

δὲ ἀπῆλθεν ὃ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν 
« ᾿Ὄν» -- Α 

καὶ στρατιώτην εὐσεβὴ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 8 καὶ ἐξηγη- 
σάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿Ιύππην. 

- 53 ’ ο: ’ 2 , " “- ,ὕ 3 ’ 

9 ΤΊ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζὸ»- 
2.»ὃϑ ϑρ»» ’ 39. Α 3 - ’ 3 2 Ψ τῶν ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσευξασϑαι περί ὡραν ἔχτην. 

,,..» ΞΕ ἢ ᾿ ὸ ’ 
10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤϑελεν γεύσασϑαι" παρασκχευαζόν- 

Α 3 - 3.ϑ » 3.) 3 ᾿Ὶ Ν Α “Ψ Α 

των δὲ αὑτῶν ἐγένετο ἐπ αὐτὸν ἔχστασις, 11 καὶ ϑεωρεῖ τὸ» 
Α ΜΝ “ φ 

οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀϑόνην μεγάλην, 
, 3 - , " , 9.» - » τ 

τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ καϑιέμενον ἐπὶ τῆς γῆςν 12 ἐν ᾧ 
“- -“ -“ Α Α - 

ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα χαὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ 

Ἴ. ἃ 8] οἵχὰ ὁ 860 [αὐτῶ ΡΓ 6. ΑΒΟῈ 10 4] τηῦ ΥΥ͂ 9] .. ς (ΞΞ 6" 852) τῷ 
κοργήλιω 6.6 84] ΡΪ ΒΥΎΡ Δ΄ῪΡ ΟἿγ οδΐ 8] | οὐκέτων 6. ΑΒΟῈ ]Ἰοὔΐ δ] ἀσῃι.. 
(6 090) αἂὰ αὐτοῖν 6. α 8] Ἰοῆρθ ρὶ νν Ρὶ ΟἿΓἿ 4] 

ὃ. καὶ... 88. ἃ ΤΡ οὐχ [ απαντ. αὐτ. 6. ΑΒΕ 101} ἃ] Θ0Ρ 88}... ς αὐ. 
απ. α. σᾷ 8] Ρ]ῈΓ νν τῶ ΟἿν' οαἱ δ] 

9. ἐκέινων 6. ΒΟ 8] ρὶ ἃ ε νρ εἷς ΟἿν Τῆρῃ 5 Οες... αὉ΄ αὐτῶν ὁ. ΑΕα 
1οἱΪ 41 ρτὰ οσϑδί (:: ἰά φυοᾶ τηυ]ῖο πιᾶρ 8 δχ 115 4886 Ῥτοχίτηθ ργδοοοάπηϊ 

86 ΟὈία 11) .. 413 οὐχ [Α [0] ἴῃ ἢ, δα τῆς ἡπερας 
10. αυὐτων (6) α. ΑΒΟΕ [οἷ 4] ἔογϑϑο 4] ρ ἃ ἔπ δὴ ἀδτηΐά ἰ0] οἱὸ ΟΣ 

οδϑὲ .. ς ἐκέιψων 6. 8 8] ρ]ὶ νρϑά οἷς ΟἿγ 8] | ἐγένετο (6107) 6. Αββα Ἰοΐ 
Α1}6 ὸρ (δείῃ υδηϊ) ΟΥ οδὺ οἱ θι1ά αι, ς ἐπέπεσεν ο. ἘΒ 81 Ρ] νΥΥ 

ΡῚ ΟἿγ αἱ (417 ΟἹ δαὶ ἐπεσεν)ὴ [ ο Οἵ ἐχστ. ἐπ αυτ. : 
11. ηνεωγμ. [ καταβαυνον ὁ. ΑΒ οῦ ἤθη 46) ἢ ἸΟΙ 8113 γρ δὸρ 

δοίμυίϊ ΟΥ5 (βγγαῖγ βῈ ἢ} καὶ [88}} δῇ δου] σκευ. τι δεδ, τεσσ. αρχ. ὡς 
οϑ. μεγ. καταβαιν. καὶ [581 οἵὰ κα. κι] καϑ'. [5γτ εἰ ἀεδοεπάοδαΐ ὑτὸ κα. 
κ. καϑ.], ΦοΡ δὲ υα8 ἀεδοεπάδηδ δἰοιξ πιάση. ἴἰπὲ, οὐποίερη, ἐπ φιαίί, ἐπέμϊδ, 
ἃ [ροϑὲ ἰοαϑίιπι αρογέμηι)] 65 χιαίξίμοῦ ρτϊποΐριΐθ ζἰσαΐωπι υαϑ φιοάατ, εἰ 
[οοὐτῖσο φιοάάαπι κι} τὐπέδιπι δριοπάϊάμηι φιοα ἀἰβενοδαίμν ὧδ οαεῖο ὑπ 
ἐεγταηι) οαὶ .. ς(Ξξε 6Ὁ 532) δὰ ἐσ αὐτὸν (αὶ -τω) ο. α 8] Ρ] δὺρ ΟἿΓ 
ΤῊρΡἢ1,.5 1 Οὐ οπὶ μεγαλὴν  Ἑ τεέτρασιν, ἰΐδτα Οἵ (1, 216) ΑἸ | δεδὲρ. 
καὶ (Θ090) ς, σξ(οτηπῖπο νάἀίτ)α 1ο 4] Ιοηρα Ρὶ (86. οτχὰ κ.' καϑ.) ἃ 

ΒΥΥΟΙΓ ΒΔ ΟΟΡ (80ἃ ἀθ Πὶβ νν οὐγρηὴϊῦ νὲὰθ δηΐ6) Δ.᾿}Ὁ (ἰΐθιη δγϑ ναί) 

Οἷν Τρ (ΤῊΡἢ3᾽ καταβ. κ. καϑ. δηΐῖθα ροϑίίο δεδεμ. ὑτὸ καταβ.) 
Ὁδς οἱδὲ (τέσσαρσιν εὐυαγγελιοις δεδεμένην τὴν εἐκκλησιαν"), ἰΐοπι 

Ἀβποβοσηΐ ΟἸθτὰ (Ἰἰ 6 γ6, 868 Βαρθοὲ τὸ σχ. τεσσ. αρχ. ἐκδέδεμ. ἐπι τῆς 

γης) Οοηδί (τεσσ. αρχ. δεδὲμ. σκ. τε ος οϑ. λαμπρ. και καϑιεμ. ἐπι τ. 
γ.) Ατὴῦ Αὐρ .. ΑΒΟἜ 8] νρ δύῖηὴ δοίμυϊγ Ογό Ογυ Τμάγί οἱ (1,η 49. 
Σ δ΄ 60 τηΐππ8 οτηϊοηάστῃ αὐτῶι 1000 ΡΆΓΆ]1610 11, ὅ. καϑιεμ. δΌ84ᾳ 

δεδὲμ. καὶ πο Βαοίαοι) [τῆς γῆς .. 1οὔ 40, 19.16οἱ τὴν γὴν 
12. τῆς γὴς ἢ. 1. 6. ΑΒΟῈ ]οἷ 4] ταῖῖ νν οὶ ΟἸ ἐπὶ Οὐ Οοηβὶ Τμάτε... ς ροβί 

τετραπ. ο. ἃ ἃ] Ρ] ΔτΥΡ ΟἿγ ἃ]... 815 ἃ 88}} (δϑί το οσὴ νϑύβιτ) ΑππὶὉ}}Ὁ 
οὔχὰ (605) [ ς (6099) δῃίθ καὶ (65. Αβοῦ "[6{3]Ε οὔ Οὐ σοπβὲ Τρ; 
ς [0000] κἀὰ τα ὁ. ἃ 81] Ρ]ὁοῦ ΟἹοπι Τπάτι ΟἿ ΤῊΡἢ 3) ἑρπετὰ Βαροΐ χκαν 
τα ϑηήρια ο. ἃ 8] Ἰοβθ Ρ] ΒΥτΤΡ Δ7Ρ ΟἹ» 41] (ἀΐεπὶ απίθ καὶ πέτειν, Ε 8] 

“΄ 



οὐ πηρυτζογαῃ ἰδοῖαϑ δα ΟΟΥΠοΙ πὶ νοσαῖασ. ΑΟἼ. 10, 20. ὅ8ὅ 

οὐρανοῦ. 18 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν ᾿Αναστὰς Πέτρε ϑῦσον 
Α Υ - 

καὶ φάγε. 14ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε 
Ἂ" - Α ν 3 ᾽ Ἁ 3 ἤ 2 ’ ἔφαγον πὰν κοινὸν καὶ ἀκάϑαρτον. 1ὅ καὶ φωνῇ παλιν ἐκ δευτέρου 

Α 2). »» ἃ ς 4 3 ,ὔ ᾿ 3 , α- ν.γ», 
πρὸς αὑτὸν «4' ὁ ϑεὺς ἐκαϑέρισεν σὺ μὴ κοίνου. 106 τοῦτο δὲ ἐγέ. 

5." ’ Ἁ 2 4 ᾽ ’ , “- 3 Ἁ 3 ᾽ 

γέτο ἔπι τρίς, καὶ εὐϑυς ἀνελημῳϑη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 
11 ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, 

Ν» Ά {ς{Υ « 2 , 3 Α “Ὰ ᾿ ’ [4 

καὶ ἰδοῦ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίον διξρωτή- 
3 2. » ἐκτὰ , 3 ’ 95. ἃ ,: »- . 

σαντες τῇ» οἰκίαν τοῦ «Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπι τὸν πυλώνα, 18 καὶ 
’ὔ 3 , 3 ’ ς 53 ’ ᾽ὔ : 

φωνησαντες ἐπυνθάνοντο δὶ “Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐν- 

ϑάδε ξενίζεται. 19 Τοῦ δὲ Πέτρου διενϑυμουμένου περὶ τοῦ ὁρά- 

ματος εἶπεν τὸ πνεῦμα αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἄνδρες ζητοῦσίν σε᾿ 20 ἀλλὰ 
ἀναστὰς κατάβηϑι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακριφόμενος, ὅτι 

Οτ!); οτὴ ν6.Ὸ 6. ΑΒ ἢ οἵ 415 νυν μη ΟἹ 6 πὶ Οὐ Οοηδβί Τμάσι ΤῊΡ 1 ὁοτησα 
Αὐὖρ Οδδβδίοά | πετεινὰ ς. Αβο δ" Ἰοἵἱ Οὐἷ. ς τα πετ. ο. ΟἾΕα 81] ΡἈ]δτ 
ΟἸο Οομδὲὶ ΟἿγ Τηαχί 4] (: : οἵ 11, 5.) 

18. αναστας πε. θυσ. .. ἃ γᾷ 60} 88 8] 896 (ἃ ροδί »εΐγ7.) ρεῖγε οδοϊας 
(ὰ" εἰ ο65)} : 

14. καὶ ὁ. ΑΒ 8] τῆι ἃ νρ βδῇἢ βυγυῦγ Δὺὺ ΟἸοὴ ΟΥ Οοηβί οδὲ οἱ Ογχθδιὶ 
Αὐρ Αἰ .. ς ἡ 6. ΟΒΤΕα 8] ρΡ] ΘΟΡ 8] Ρ8-1υδί4 89. ΟἿγ 8] 

18. και φωνὴ (οἴ. 4)... Ὁ φωνήσας δὲ [ εκαϑερισεν (10. εκαϑανρ.»α -ρησεν) 
6. Ασα [οἵ 18. 68. 106. (οἰ. ἴῃ ΝΥΒΒ αἀϊίαπι) : εἴ δὰ Μί 8, ὃ. Μο 1, 42. 
(αἴτοα Ιο60 οἷ. Β΄) [ο 4,27. (ἔογίαββθ οἱ. 1.9 117,14 οἱ 17. δοάφιῃ τηοα0 

Βουϊ θθπάσῃ).. ς (μα 49.) εκαϑαρισ. ς. Β(6 511.}0}8 8] ρὶ (Οτἱ οἀἀ ΤῊρΠϑ' 
ἐκαϑηρε) | σὺ .. Ὁ σοι, φαϊυβτηοῦϊ 58609 8 Ρ]υγρυΒ, αὖ Ε 1οἵἵ κυνοι;. 

16. εὐϑυς 6. ΑΒΟΕΒῚ Ἰοῖϊ 4] (412 -ϑεως;: 8412 εὐϑυς αν. παλιν) γᾷ 60Ρ 
ΒΥΥΡ ΤῺΒ Δοίθτο, 412 ἃ βυῦ 858} δϑἢΡρΡ 4.9 ϑγύϊὴ Οὐπβί οδὺ Αὐτὴ ΟΤὴ 
(ΟὉ00).. ς παλὺν ὁ. ἃ 8] ρὶ 68 ΒυῪΡ 8Δ1.'᾿ᾧ ΟἿ 8], ἰΐθιη υ8Γ ροβί ανελ. :: 
οὗ 11, 10. ἀανελημφϑὴ ὁ. ΑΒΌΕ.. ς -ληφϑη 6. ἃ 8] υἱ νάϊ. οἴηη 

11. ἐν εαυτω (Β 188. οδὲ αὐτω) .. ἢ δἀὰ ἐγένετο Α΄ δὲν | καὶ ιδου 6. 
ΟΡΕΘ 8] Ἰοῃρδ Ρ] ἴα 81 δϑίῃτο ΟἿ 4]... χη οἵη καὶ 6.48 [1οἵϊ 416 οδὶ (νυν 
Ρ1)}[Ε οἵὰ ον ργ| απὸ 6. Α08 8] Ἰοηρθ Ρὶ ΟἿγ ΤὨΡἢ" (δ παρα) .. ΒΕ 
1οἵ οαἱ 416 ὑπο] ἡ ΤῊΡ5' οἵη τοὺ ργ Ϊ διερωτ. (Ὁ ἐπερ.) .. (α΄ 1εδί6 52) 
82. 42. δ1. 126. 108. ΟἿγν δὰ ἃ καὶ μαϑοντες | του συμ. 6. ΑΒΟῊ 1οἵἶ Δ] 
ΟὨν ΤΏΡ οδὲ... ς οπὶ του ο. ΕΘ ἃ] ρ] ΤῊΡΙΒἷ" 

18. ΒΟ ἐσυϑοντο 
19. διένθυμ. ο.. ΑΒΟΡΕΘ 8] Ρ] ΟἿΓ ἃ] .. ς (ΞξΞ. 6Ὁ 82) ἐνϑύυμ. ς. ταΐῃ τὴ | 

αὐτῶ Ὦ. 1. ο. Α΄ οἵ 8] νρ Β8}} οαΐ .. Β Θορ οἷχι.. ς ροβί εε7τν 6. Εα δ] 

ΡῚ νυν τυ ΟἿΓ 4] [ ανδρὲς 6. Ῥ6Η Α] ρῥ]υβδὅῦ τὴ Β.ΥΡ δΔῚὃᾧΡ β᾽8ῃ: Ἀγτὴ 

(Δἀὰ τυνες)ὺ Οοπβί ΟἿγ γῆν ΤῊΡΗΪ Αὺρ ΑἸῸΡ 8]... ς (609) 1:5 δὰ 
τρεῖς (:: ὧξ 11, 11.) 6. ΑΟΒ Ἰοδ 4] τῶῖυ νῷ ΒΥΓ (Ἑορ 8] δηίθ ανδρ.) 
ΒΡ τοῦ 41 ΤῊρΡΠ᾽; Β δυο :: οὖν. 7. [8 1ο" ζητουντες (-»εαὺς 108} 

20 ν'αναστα, ἃ δ1ὰ ἔμ 8] διγρε εἰ, νῃϑᾶ ἀοιη!α διγρε, ἰΐθπη ΘῸΡ 58} :: οὗ 
δὰ 9, 11. οτὸ (Θ΄) 6. ΑΒΟΡ ΕΗ οἵ 418 Βδδ' 1)1ὰ Ογγὰῦ οαΐ οἱ ΟἿγ δὲ 
(ϑαᾶοθυη ΤᾺΡἾ ὁοτλ) ς διότι ὁ. α 8] Ρὶ Βὰ8 (2, 41.) Οοῃδὶ δ] 
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ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄν. 
δρας εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε" τίς ἡ αἰτία δ ἣν πάρεστε; 
22 οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δύιαιος καὶ φοβού- 
μενος τὸν ϑεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τού ἔϑνους τῶν ᾿Ἶου- 
δαίων, ἐχρηματίσϑη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 28 εἰσκαλεσάμε- 
γος οὐ» αὐτοὺς ἐξένισεν. 

Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλϑεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν 

ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ᾿Ιύππης συνῆλθον αὐτῷ. 324 τῇ δὲ ἐπαύριον 
εἰσῆλϑεν εἰς τὴν Καισάρειαν᾽ ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὖ- 
τούς, συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους 
φίλους. 25 Ὡς δὲ ἐγένετο του εἰσελϑεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας 
αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 20 ὁ δὲ 
Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστηθϑι᾽ κἀγὼ αὐτὸς ἄνϑρωπός 

21. κατ. δὲ... 9Ὲ ΒΥΥ τοτὲ χατ. | πετρ. 6. ΑΒΟΗ 10 4] Ἰοῃρθ ὃ] ΤΡ οδί 
ο. ΘῈ6 417 ΟἿν ΤὨΡΗΣ' ὁ πετρ. [ τοὺς ανδρας (οὔ δττὰ αὐτους) 6. ΔΒ(Ο) 
ΕΑ Ἰοῦϊ ἃ] Ρ]υβὅθ νν Ἰοῆρα Ὁ] ΟἿγ ΤῊΡ]ι3᾽.. ς (ΞΞ ΟὉ 832) δἀὰ τους 
απεσταλμένους απὸ (4] τὴῦὰ ΤὨΡἢ᾽ 1.Ππ0) τοῦ (Η οπι) κορνηλιου προς 

αὐτὸν 6. Ἡ 8] τὴῦ 8157. ΤῊΡὮΣ Οεο οδὲ (βεὰ Πὶ ἰεδὲ ᾿ρϑὶ νδυύΐὸο τηοᾶο 
ἀϊ67 [τις ἡ (Β οἴῃ ἢ) .. Ὁ ΒΥῚΡ ῥσγϑϑίῃ τὸ ϑεέλεταιν ἡ (ΒυῪΡ οτὴ ἡ) 

22. εὐπαν 6. ΑΒΟῈ Ἰοῖΐ,  ς εὐπὸν ὁ. ἢ (Ὁ δὰ προς αὐτον ἰΐθπὶ ΒΔ} ΒΥΤ 
αὐτο) 6Η Ὁ] ῥ]οὺ [ ὉἙΤ χορν. τις, ἴθι Βυῦ [ Ὁ ὑφ ολου 

28. εἰσκαλ. οὖν (41 ῥδὰς νν εὐσκ. 6] αὐ ΒΥΥΡ καὶ εἰσκ. ν6] αὖ 6ῸΡ εἰσκ. 
δὲ) .. Ε τοτὲ προσκαλ. (6 ἐπίγοάιςοθη8); Ὁ 40. τοτὲ εἰσαγαγὼν (ἃ ἐπ- 
97γέ881:ι8), ἰίατη ἵπέγοάμοοπϑ ρίξη (εἰ ἵπῖγ. ΒΥ) νῷ βυτ. Ῥγδθίοσθ Ὁ 40. 

ΒΔ ἢ δαὰ ο πεέτρος, ΒΥ ϑίπιοη [ Ὁ 40. εἕεν. αὐ. ] αἀναστας 6. ΑΒΟΡ Ιοἵϊ 
8] πιὰ Ὑρ' 600 88} ΒΥΓ δϑίμυϊγ  ς (Ξ-Ξ 6Ὁ 32) ὁ πέτρος 6. ΘΗ͂ Δ] τηὰ 
8. ΤῊρ]Ἶ" .. Ε 8] }] ΒυγΡ 8τ8 δ] ΟἿγν ΤῊρἢ 5" οδί αναστ. ὁ πετρ: τῶν 
απο... Ὁ 8] δἷΐᾳ οπὶ τῶν [τ᾿οππῆς 6. ΑΒΟΡΈΘΗ 8] Ρὶ] ΟἿγν Οος ΤἜΡΠἷ" 
οδὲ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) ῥρύδϑϑιῃ τῆς 6. τιΐπ τὴ ΤΉρΡΗ3 [Ὁ συνηλϑαν 

24. τη δὲ (60) 6. ΑΒΟΡ (ἀ φιοφια ἷ. 6. τε) Ἑ Ἰοῖϊ 4] νβ οοὸρ 58ἢ βυγῖγ 
ΤὨΡἢἷ.. ς καὶ τὴ 6. 6Ε 8] Ρ] δοίμυϊτ 4] (Οἢγξ, 1 οαι αὐτο. τή δὲ ἐπ. 
ενσ.) ΤῊ Ρἢ3᾽ οδὖ [ εἰσηλθεν ο. ΒΡ οὔ 4] δϑίἢ βυύρ ΤὨΡΗΪ ος -ϑὸν α6. 
Α(ο - ϑαν)ΈΗ δἱ μὶ νν ρὶ (Ὁ γῇ) | νὶ 8] οτχὰ τὴν [ΑΟ᾽ὲ καισαριαν}ν 

-ν προσδεέχομενος αυὐτ. καὶ συνκαλ. (συνκ. ο. ΒΟΡΕ; ς μη 49. συγκ. 6. 
ΑΘῈ εἰς) τοὺς συνγενευς [ αὐτοι!.. Ἰοῖ οἵὰ [ φιλους .. Ὁ ΒΥῪΡ πιᾷ αἀὐὰ 
περνεμευγνεν 

2δ. τοι ο. ΑΒΟΈΑ ]ο 4] Ἰοῆτ 6 Ὁ] ΟἿγ Βδβ ΤῊΡἢ 3.3", ς (ΞΞ Ὁ 52) οπι 
Ὁ. ΒΕ 8] τῶῦ Οεο οδὺ | ποῦδὰς .. 81] τὰ νν οὶ ΤῊΡἢ5᾽ δἀὰ αὐτοῦ [ Ρ 
ΒΥΤΡ Πρ πη νογβιτη 816 δαθθηῦ: προσεγγιζοντος δὲ του! πέτρου εἰς 

τὴν καισαριαν προδραμὼν εἰς τῶν δουλων διεσαφησεν παραγεγονεναν 
αὐτόν. ὁ δὲ κορνηλιος ἐκπηδησας καὶ συναντησας αὐτω πέσων προς 
τους ποδας προσεκινήσεν αὐτὸν (0 -τῷ) 
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εἶμι. 21 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλϑεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυϑότας 
πολλούς, 28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίσετασϑε ὡς ἀϑέμετόν 
ἔστι» ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίω κολλᾶσϑαι ἢ προσέρχεσϑαι ἀλλοφύλῳ κἀμοὶ 
ἔδειξε» ὁ ϑεὸς μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον λέγειν ἀνϑρωπον᾽ 39 διὸ 

καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφϑείς. πυνϑάτομαι οὗν, τίνι λόγῳ 
μετεπέμψασϑέε με; ϑθκχαὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη “πὸ τετάρτης ἡμέρας 
μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νηστεύων καὶ τὴν ἐνάτην προσευχύ- 
μένος ἐν τῷ οἴχῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀγὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσϑῆτι 
λαμπρᾷ 91 χαὶ φησίν Κορνήλιε, εἰσηκούσϑη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ 
ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσϑησαν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 82 πέμψον οὖν 
εἰς ̓ Ιόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" οὗτος 
ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ «Σίμωνος βυρσέως παρὰ ϑάλασσαν, ὃς παραγε- 

γόμενος λαλήσει σοι. 88 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σὺ τε καλῶς 

90. ἡγειρ. αὐξ΄ 5. ΑΒΟΡῈ οἷ 4] Ρ]..830 (γν οσῃπ) ΟἿν ΤῊΡἢ3᾽ οδὲ.. ς αὖτ. 
ἤγειρ. 6. ΘΗ 8] Ρ] ΤῊΡΒ᾽" [| αναστηϑε... Ὁ τι ποιεῖς, ἰίθτη ΒΡ δάἀάϊίο 
αναστηϑι ] καγω αἰ. (Ὁ 56} οὴ αὐτ.) 6. ΑΘΗ 8] ρὶ Μαδγοῖβοῦ ΤΉρἘ 1" 
.. Β 10 οδὲ καὶ ἐγὼ αὐτι, Ο Τμάτί κ. αὖτ. ἐ7.)ὄ Ε 8] σν ΟἿΣ καὶ γαρ 
ἐγὼ, 81] τηῦ κ. 7. ἐγ. αὐτ., ΤῊΡΙὅ κ᾿ γ. α. ε. (1,6 7, 8.) εὐμὸ.. τΝ (6, 
4)Ὲ οοΡ δϑίμυϊγ δὰὰ ὡς καὶ (6 οπη) σι; 

21. κ᾿ συνομ. 1864 ευρισκει.. Ὁ" ἃ καὶ εἰσελϑὼν τὲ καὶ ευρὲν 
38. ἐπιστασϑὲ (θ" ἐφιστ.) .. ν Αὐρ ρῥγδϑὰ ρβελτιον [ Ὁ" αϑεέμιστον ] αλ- 

ἀοφυλω .. ὉΗΤ 19.166ὲ βῈῃ ΒΥΓ ῥγϑθὴ) ανδρν ἰ καμοὸν ς. ΑΒΟΡῈ 8ἱ... ς 
καὶ ἐμὸν 6. 68 8] ρ] (οἵ! οαὐ καί μοι) ΟἿΓ δ] | εδειξ. ο ϑὲε. 6. ΔΕ 8] γῇ 
(αοἰμυῖν ΔΡΡ.).. ς (1) ο ϑε. εδ. (Ὁ ἐπεδενξ.) 6. ΒΟΡΘΗΕ ΙοΝ δ] Ρ] δοὸρ 
ΒΔ}: ἃ] ΟἿγ 4] 

29. Β᾽Ρ ἸοΙ αναντιρήτως (Ἰΐοτη 19, 86. Β΄ 8Βθ0ἃ Βοῖτι αναγτιερητων)  με- 
ταπεμφϑ' (ὁ -πεφϑ'., ἴίδῃ 18, 4. 1οἱϊ ἐκπεφϑ.)... ὈΚ 8] δἀὰ νφ τὼν {[Ε 

τυνν τῷ λογω ' 
80. τεταρτῆς .. Ὁ" τῆς τριτὴῆς (ἃ πυϑίογίίαπα) ] ταυτῆς τῆς .. Ὁ τῆς αρεν 

Ι νηστευῶν καὶ (υδτὴ ῥγχὸ καὶ δθοξ τε ροβ ἐνατ., ἤὍτη τε) 6. αἰ Ῥ ΕΗ 
81 Ἰοῆρο ῥὶ Βϑάθτ (οι οὐ ἀἰδῖ αρ Β 64) βδἢ)! βυγαῦῦ ΔΥΡ 8] ΟἸ τίσι ΤῊρΡΠ1.3., 
ἰΐθι ἃ νηστ. ΟἸἶδδ8 χαν τὴν 186 μοι!".. ὴ ΟἿὴ 6. ΑΒΟ οἷ κ]δ νας 
(θα οὐ ἀ]δὲ ἃ Β64) οορ δοίἢ δύῃ δγὸ ΟΠ γθοσοσα (νά (γ): οὖ ν. 8. | ἐνα- 

τὴν (ς ἐννατ. 6. τηΐῃ τηπ)ὺ 6. ΑΒΟῸ 10] 415 (Ε ΒΑΕ: χκαν προσευχ. απὸ 
ἐκτῆς ρας εως ἑἐνατης).. ς (6099) δΔἀὰ ραν 6. Β ἃ] ΡΙΕΓ νᾳ οἷο ΟἿΓ δ] 

81. καὶ φησὶν : Ὠἷδ δος. οἱ Δ4π6 Βαυᾶ ἀμπΐθ Ρ], ποη καί φησιν | καὶ ἃ] 
,ἂ νᾳ εἷς ἡ προσευγ. σου 

82. εἰς ἑοππὴν ..Ε δἀὰ ανδρας (ἰἴοτὰ ΔΥΙΩΥ͂ΘΏ) | ἐν οὐκ. σι. (41 δύ δὰὰ 
τινος) βυρσ. .. Ο 8] παρα τιν. σιμώνει βυρσει ] ος παρ. λαλ. σοι 6. 
ΟΡΕΘΗ Βοάδν 4] Ἰοηβθ ρ] νυ Ρ] (δ δᾶὰ ρηματα ἐν οἐς σωϑηση) ΟἿΓ 
ΤῊΡὮ οδὲ... 69 1.π οἷ 6. ΑΒ Ἰοἵἑ 17 Ὑρ 6ορ δϑί τὸ :; οὖ ν᾿ θ. 

88. προς σε.. Ὁ ΒΥΥΡ 9." δἀά παρακαλων ελθὲνν (Ὁ "ἢ ἃ κἀὰ σὲ) προς 
ημας σὺ τε (Α γε) .. Ὁ Θ ΘΟΡ 88} σὺ δὲ 

1υ, 86. 

11. 18. 



ον 5,11. 

Μι4, 11. 
ως 338, δ. 

δ ΑΟΤ.10,84. Ῥεΐτυβ Οοτγπο᾽ΐυ οἰσβαπθ ἀοπιατα ΟἸτϑίυχῃ 

ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ ϑϑοῦ 
πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ἀπὸ τοῦ κυρίου. 
ϑ4 “4 τοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν Ἐπ᾿ ἀληϑείας καταλαμ- 

; [4 3 Υῇ ’᾽ ς 4 3 5. 23 Α 

βάνομαι οὁτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ ϑεός, 88 ἀλλ᾽ ἐν παντι 
Υ̓ ς ᾽ Ρ] 8 Α 3 ’; ’᾽ Ά 

ἔϑνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμειος δικαιοσυνὴν δεκτὸς 
᾽ -- , . Α ’ Α 2 ’ - ς:ζ.»ν. }) Ἁ 2 

αὑτῷ ἐστιν, ὅθ τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλδν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εὐαγγε- 
λιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ" οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. 
9.7 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον» ῥῆμα καϑ' ὅλης τῆς Ιουδαίας, ἀρξά- 

μενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάννης, 
88 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Νιαζαρέϑι, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ ϑεὸς πνεύματι 
ἀγί καὶ δυνάμει, ὃς διῆλϑεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 

38. παραγενομεένος (Ἰοἵ! -ναμενος) .. Ὁ ἐν ταχεν παραγεν.  θδτ'" γὺυν μδου 
παντ. Ἰ ἐνωπ. τ. ϑέου (418 κυριου) .. α΄ ἐνωπ. σου ὁ. Ὀΐ ἃ γᾷ βγγ 
ΒΔ ἢ δοίμαϊς ἄγη Βαὰ (ποι ΒεαεΡ ΟἿγ : οὐκ εἶπεν ἐνώπιον ἀνθρώπου 
ἀλλὰ τοῦ ϑεοῦ. Ἐδᾶάοται ΤῊΡρὮἷ οἱ ο41)  παρεσμὲν (ΤὨΡΒ᾽᾽ ἱχὲ δὲ θοσοτα 
παρεστηκαμ.) .. οἵα Ὀΐ ΒΔᾺ | τ" ἀ β.γΥ ακουσαν βουλόμενον (ἃ υοϊμηρδ, 
Ὁδτλκ ὁγηὴ) θὲ ἢ δάὰ παρα σου | Ὁ Α]2 δαὶ! οἵη παντὰ (Α ροβί σον ροῃ) 
Ι απο ὁ. ΑΟὉ.. Ε παρα... ς ὑπὸ 6. Β6Η 8] υἱ νάϊτ οἵη ΟἿ; 8] | τον 
κυρίου 6. ΑΒΟῈ 8]7 γᾷ 6ῸΡ 5701} ΔΙ οδὲ.. ς (49.) του (Ἰοῖϊ οτ0) ϑέεου 
6. 68 Ιοἵΐ 4] Ὁ] βυγ 88} δὶ ΟἿσ δ] 

84. το στομα (Ὁ δτὰ Θ0Ρ δοίμαϊ ροὴ δπίθ σετρ.) 6. ΒΡΘῊ [οἷ] 4] αἱ νὰ 

ἔεγθ οἵλη δα ἦι 8] ΟἿΓ.. ΑΟᾺἙ ἃ] νν Ὁ] Τῆρῃ εδὲ δἂὰ αὐτου  ξροσω- 
πολημπτ. 6. ΑΒΟΡῈ .. ς -ἀηπτῆς (6. 6Η Δ] υἱ νάϊ οἵη : 

8δὅ. ἃ αλλα] ἐστιν (δῖος Τμᾶάτγιὶ ΟἿγ ΟΥΤὮΓ 41)... ἃ Οομβὲ (βεὰ οάΐ οἱ οοὐΐ 

ἐστιν) ἔσταν 
86. ὁ (οὔ ὁ 'π δρρεπά) Ὁ87 187. 10] ΒΥ ΒΥῪΡ ὁ." ΒΔ} τὸν γαρ λ0γ. | ον 6. 

ο(οἴ σ ἰπ ΒΡΡ)ΌΕΘΗΕ 8] ἴδ γα οὐὴῃ βυσαῦγ 41] ΟἸἾγχίσἑ οιοοτοῖη ΟΥν Ἀγ ΤΉρΡΗ 1.33: 
οδὲ.. 1 ὁπ Ο. ΑΒ ἰοἵ νῷ 6οΡ 588} δοίμυϊγ ΑἸἢ (τὰ σεγδοηὶ δΐης δμηι 
ηιῖδ1) 

86 544. Εἀϊίοταβ ἱπίθσραηροηᾶο ἀἰδτυπί. κι ἐστίν.88 τὸν - - τῦ χυ. οὗτος 
ες αὐτοῦϑϑ (καὶ - ἑερουσαλήμ), -ξύλου. 
87. Β οτὴ ὑμέώς. ἰΐθτη Δϑίμτο [ αὶ γεναμένον, Ο γεγονὸς [ Ὁ οἵχ ρήμα | αρ- 

ξαμένον 6. 88 [οἵΐ 4] αἱ νᾶϊγ Ἰοηρθ Ὁ] Αἰἢ ΟἿγ (ἰοχί οὐδ οοτητω) Τμασί 
ΤῊΡὮ οδΐ.. ΑΟΡΕΗ 8]΄ - μένος (18 μη 6ἀ. τη. αἱ ἀφο Ὀ οὶ: 6ἄ. τηδὶ.- τοὲο- 
οἷἐ ἴῃ τηρ). [μαὐἱηὶ ἐποίμέθηϑ α νῷ Ιγἰὺ Ἠ1] ΑἸ Εδιυδβίΐη, οείηι οοορίδδοὶ 
ἃ. Ῥγδοίδθσθα ΑΡ 6 νῷ Αἵ τΐπὶ (ποπ ΟἿν Τμᾶγί 8] ΗΙ] 4]) δά γαρ, 1,ἢ 

[γ.}} τὲν ἑωανῆς 
88. ναζαρεϑ (60) ς. ΒΟΘΕ 8] ῥτὰ νᾷ Ο0Ρ 88} ἃ] ΟἿ 8]... ς -ρέτ 6. Ἀθη 
ἸΟῦ 4] αὐ νάϊν Ρ] ΤᾺΡΕ 5 οδὲ [ ὡς ἐχρ. αὐτ. (Αἰἢ ΟἿν Β88 8:88: 
Τράγι Οὐδ 4] [γἰπῇ 8] τω) .. ἢ Βγγθ 4] Β883 (ὁχ οἀὰ οἵηη) οδί Εδυδίϊῃ 
ον ἐχρεσεν ] αὑτον... Ὁ" ἀ εἴς (β6ἃ ποῃ οδί) οἱὰ [ πν. (Εα 8] ρσϑθιῃ εφὴ 
αγ. .. Ὁ αγιὼ πνευμ. Ϊ ος (ΟὩγν Τβάγι Οὐϑῖμ 84] πιὰ)... ἢ [0] 581} ΒΥΣ 
1ὐἶμὺ (ὑρ46) Εδιιβύπ οὐτος,12.16οὙ ΤῊ 3 ὡς [ Ὁ καταδυναστευϑεντας ] 
ΕΕΤ υπο τ. σατανὰ 



ϑαἀοοσοί. Ια βρίσιΐα δὲ ἱρϑὶ σϑμε]θ8. ΑΟἼ. 10,46. δθ 

καταδυναστενομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ ϑεὸς ἢ» μεε αὐτοῦ, 
89 καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τὰ τῇ χώρᾳ τοῦν 5.88. 
Ἰουδαίων καὶ “Περουσαλήμ, ὃ ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 5, Ἀν 

40 τοῦτον ὁ ϑεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ 

γενέσϑαι, 41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειρο- ἢν τ 
τονημένοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίοιμιεν 
αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν᾽ 42 καὶ παρήγγειλεν 
ἡμῖν κηρῦξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασϑαι ὅτι αὐτός ἐστιν δ'ὦρισ- 
μένος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ γεχρῶν. 48 τούτῳ πάντες 11,8. 

οἱ προφῆται μιαρενρῦνσῦ; ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόμα. 

τος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 
“- » "Ν 4 

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ 
[2 σ ᾽ 4 

πνεῦμα τὸ ἅγιον» ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 4 καὶ 
,ὔ ε 5 -- “64 - »- ’ Ο 

ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλϑαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι 
- . -- {Ὁ μ, 

καὶ ἐπὶ τὰ ἔϑνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται" 40 ἥκονον 
4 2 “ λ αλ ’᾽ ’ ᾿ Α λ ᾽ 4 ’ ’ 4, 4 

γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεὺν. τότε 3. ᾿ς 

89. ἡμεῖς (ΑΕ υμ.) 6. ΑΒΟΡῈ 108 4] τῆι Βυγῦγ δοίαῖγ ΟἿγ οδί [τὶ (εχ 
ςἀἀ5).. ς (ΞΞ ΘΟ 52} δὰ ἐσμὲν 6. 6Η 8] Ρ] νᾷ ἃ] πιὰ Οὐυδπι 4] (6] νν 
Ροβὲ μαρτ.) [ παντῶν (Τρ τουτοι! καὶ παντ.).. Ὁ αντοῖν [ νἐερουσα- 
λημ ς. ΒΡ 1Ἰοἵϊ 8] νυ (6. ἔα ἀδηνὶα 4], ποῃ 815) Δ] τὴ .. ς ἐν τερ. (μη [ε.] 
:2ρ.) ε. ΑΘΕΘΗ 8] Ρ] ΦῸΡ 58} 81] οδί (ἢν Οοϑπὶ 4] [τἰὲ | ον καὶ ες. ΑΒΟΡ 
ἘΘΗ 8] ἸΙοηρε Ρ] 8πὶ ἀοιηΐὰ 10] δυγρ 8] εδὲ ΟἿγ 4] .. ς (ΞΞ. αν 332) οἵη 
κα 6. τοῖῃ τὴν τῷ (εἴ. {Ὁ} οορ 8] βίῃ [γἰδὲ | ἀγνειλὼν ᾿ς. ΑΒΟΡΚ Ἰο 4] 
οὡς -λον ς. 68 8] ρ] οδἷ 4] 

40. τη (Ὁ δὶ νν δἱΐᾳ ἐν τὴ) τρ. ημ....ἕ Ὁ" ἃ μέτα τὴν τρντὴν ἡμέραν ] αὐτον 
.. 5" 45. ἃ αὐτω [ΑΡΕ ἐγφανὴ 

41. ὁ (5.1 ξ8} 41) ἡμῖν ὑπὸ τ. ὃ. [ συνεφαγ. .. Ο 8γγ δα αὐτῷ (188. ΥΥ 
8114 αὐτοῦ δα ἢὰς ἰΣΔΠ5Ρ0η)  σιγεέπ. αὐτῷ... Β ΒΥΥΡ ς.ἡ δἀὰ κα σιναν- 

ἐσεραφημὲν (Ὁ" συνέστρ. ἀ ἐοπυετεῖ) | νέχρῶν .. ΒΚ ΥΥ τὸῦ (ἰδδδίοά 
ΥΙΕ 41] (βου ΟἿτ Οὐδ Οες ΤΈΡΕ [τἷδι εἰς) δἀά ἡμέρας μὶ (Ρ) γε] δὲ 

ἥμκέρων τεσσαράκοντα (Ε) 
43. παρη77. -. Ὁ ἐνετειλατο | 65 1οἷ (4] Ρ}) κηρύξαε | αὐτὸς ε- ΔΗ 1οἵ 

81 ἴοβξε ρὶ ἃ ὁ νξᾷ δοίμαῖγ 4] ΟἿγ ὕοβπι Οες ΤΡΕ".2 εδἱ [γἰπὶ, Ο' 
1.π οντος ο. ΒΟΡΕΘ 419 αυγῆϊσ ξὸρ 58} αἱ 

48. τοιτω .. απ τοιτον, δἷἱ τοντο 

44 ἐπέπεσεν ες. ΒΈΘΕ οἵ 4] Ιοῆφε ρμὶ (τ δὶ... Δν δὶ δα εδὶ ἐπεσεν ((»π 

«-σε πὶ Δ) 
45. οδοϑι ες. ΔΡέτε Η ἃ] πὲ νάϊ οὔθ (δ δὶ Βοναδρί δὶ... 1 δι ε. Β τῷ ἃ 

Δ] νπι ΥΙς δἱ |σινηλθανε. Β΄. ς (1, 49.) -:ἀϑον ςε. τ6}} εἰ νὰϊτ | του 
47. πἰν. ε. ΛΕΘᾺ Ἰοῖ 4] ἔεγε οἵοῦ (ἢ αἱ... [μ) τὸν σπν. του 47. ε. ΒΡ" ἡ 

(ἢ τὸν “ν. αγ.) 40. (τν ἔεσε οπιῦ) 
46. τοτὲ απεχριθη .. Ὁ εὐπεν δὲ, δγεὲ καὶ ε.1. 



2, 4. 

10, 35 ββ. 

60 ΑΟΤ. 10, 41. Βαρεἰϊσαι8 ρϑητ θα5 Ῥοίταβ Η]Θτο βου τηδθ 

ἀπεχρίϑη Πέτρος 41 Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ 
βαπτισϑῆναι τούτους, οἴτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ 
ἡμεῖς; 48 προσέταξέν τε αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου βαπτε- 
σϑῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

- ΧΙ. 

1 Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν 
3 ᾿ - “- ΄ Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔϑνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. 8. ὅτε δὲ 

2 » , 5. ἐ ’ , δ: 2. νᾳ ς 9 
ἀνέβη Πέτρος εἰς ]ερουσαλὴμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἔκ περι- 

τομῆς 9. λέγοντες ὅτι εἰσῆλϑες πρὸς ἄνδρας ἀχροβυστίαν ἔχοντας 

46. πεέτρος ς. ΑΒ 1οἷ 4] 4114 ΟἿγ οδὲ... ς (49.) ο πετρ. 6. ΘΕΘΗ δἱ Ἰοηβθ 
ΡῚ ΤὨρΡΒ1.3: Οες [γάωσσαις .. ἃ (0 " 1αἴο1) »γαουατιοαϊί ἰϊπριῖδ, ΒΑᾺ αἴξὲδ 
ζπισιιϊδ, Βγν ζπσιιῖδ ζἰπισιιὶβ 

41. δυν. κωλ. τις ὁ. ΑΒ ἰοἱ! 100. 4], ἰΐοπὶ ββὰ τις δῃΐβ χωλ. Ε (βε ἃ Ε" οτὴ 

κωλ.) 40. 4] οδὲ οἱ ΕἘρίρῃβεϑδὺ,, ς (49.) χωλ. δυν. τις ο. ΘΕ 8] Ἰοηρα 
Ρὶ ΟἿγ αἱ, θ" κωλ. τ. δυν. (γρ ἃ Ιγἰὶ Βορθαρί ἀφιαηπὶ γιιΐβ [ἃ 1. ἘΘΌ 
αἴϊᾳιιῖδ α4ᾳ.] »γολίδεγτε ροίεδί. 7 841) ὡς 6. ΑΒ [Ιοἵϊ 40. 4] ῥτὰ ΟἜγθοπι 

Ἐρίρῃ 1135 οδὲ.. ἡ ὠσπερ, ς (49.) καϑῶὼς ο. ΕΘΗ 8] Ρ] ΘΟ τῖχί 4] (:: ρ9]6- 
Πΐου τ ΤΟΣΙΩΆΤΩ τηϑ] αογαπὶ αἱ Β τα] Ιοοο 7, 51.) 

48. τε 6. ΑΒΗ 8] Ἰοηρθ Ὁ] νῷ 84] (Ὁ βυῦ τότε απία προσέτι) ΟἿ ΟδςἊ 

ΤῊΡὮ1 Ὁ ΒΟθαρί... ΒΕ Ἰοἷΐ ἃ] 4114 ΟΡ 88} ΒΥῪΡ 4] οδί δὲ] αντουῖς .. Α αἱ 
αὐτοῖς [ τοῦ κυρίου 6. 6 8] Ρ] δῦ, ἰΐϑπι δᾶάϊίο τὺ δὶ τὴν ΤΏΡΕ" οἱ 
δάάϊίο τῦ χὺ " ἃ] νρ (οί. ἔπ 41) .. 6 [μη τῦ χὺ 6. ΑΒΕ 8] Ρτὴ δ1ὴ ΟῸΡ 
Β8 ἢ 841] Ογτῆν ΟἿγ 41] Βδθερι [ βαπτισϑ. Ὦ. 1. ὁ. ΑΒ 10} 40. 8] δ ἀδιηϊὰ 
Ογτᾶτς,ς (49.) δῃΐθ ἐν τῷ 6. ΕΘΗ 8] Ρ]ῈῪ νὺ ρ]6γ ΟἿγ 4] Βδθαδαρι | 
ηρωώτησαν .. Ὁ παρεκαλεσαν | ἐπιμειναν (Ὀ" διαμ.)... Ὁ γν τὴ Ῥγϑϑῖὰ 
προς αὐτους 

ΧΙ. 1. ἡ «“κουστον δὲ ἐγένετο (ΒΩ 6 ΒΥΥ δὲ ακαϊξιπι ῥεδξ αὖ 610) 
τοις αποστ. κ. τοις αδ. τοις (Ὀ" οἱ) ἐν τή τουδανα  Ἐ" ἐδεξατο 

3. οτε δὲ ς. ΑΒΕ 1οἷΪ 4] τηνι νβ' ΘῸΡ 588} 8] δι Ηΐοσ Οδϑβίοὰ... ς΄ καὶ οτε ὁ. 
ΘΗ Ἀ] Ρὶ βυγῦϊγ δοίμαϊ 41 ΟἿγ 4] [ νερουσαλῆμ 6. ΑΒ 1ο 4]... ς νερο- 
σολυμα ς. (Ὀ)ΈΕΘΗ 8] Ρ]Ὲῦ ΟἿγ 4] [ν νούϑῃ βίο ῃαδοῖ: ὁ μὲν οὐ» 
πετρ. δια ἐκανοι! χρονου ηϑελησαν (δ -σεν) πορειυϑηναι εἰς νεροσο- 
λυμα" καὶ προσφωνησας τοις αδελφους καὶ ἐπιστηριξας αὐτοὺς πολυν 

λογον ποιουμένος δια τῶν χωρῶν διδασκὼων αὐτοὺς" ος (ἀ φιΐα) καὶ 

κατηντησεν αὐτοῖς καὶ ἀαπήγγιλεν αὐτοῖς τὴν χαριν τοι ϑεου" οὐ δὲ 
ἐκ περιτομῆς αδελφον διεκρυνοντὸ προς αὐτον. δ͵τΑ ΠΟΥ ΒΥΎΡ ὁ. κ ἸΠῸΡ 

ν. 1. εἰ 2. ᾶθο αδοῦ: 2 ὲ δομεαϊσοδαπξ ἄεο. ἴρ86 χιεΐάονι σήν ῬεέΡαΒ 
»εν ἱοπριδ ἤοη πιοαάΐουπι οοἶεδαὲὶ αδῖγε Ηϊεγοβοΐνπιαπι οὲ Ἰοφιὶ γναϊγέδιδ: 

εἰ χιι σοπτηιαϑδδῖ, ρυο ἐούτι8 68ὲ (ας. ΟὉ. αἀ ἀαπίαγ εὐ “οοσιῖξ 605). 

8. εἰσηλθ. Ὠ.1. ὁ. ΑΒΡ 1οἵϊ 415 νῷ 00 58}: δϑί μα Αγτὴ δὲΡ ΤῊΡὮ" οδὶ 
ὡς ροβὲ ἐχοντας Ο. ΕΘΗ 8] ρ] Βγυγαῖϊγ ΟἿγν ΤΉΡἢ" [.[Βα Ἰοῖἱ 4] τὴν βυγαῖγ 
(4116 Υ ΒΥΎΡ ΤῊ8ὴ σαὶ εὐσηλϑεν οἱ συνεφαγεν [ Ὁ" σὺν αὐτοις 



πᾶτγϑΐ υἱβίομθια δϑηΐηα] πὶ οἱ ᾿ορδίϊομοϑια Οὐχ}. ΑΟἿ.1,192. 62 

Α δ - Ἁ -« 

καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς 
Ἐ- ’ 3 ἊἋΞ.ῃψΨ 3 , 5. ’ ᾿ 

καϑεξῆς λέγων ὃ Ἐγώ ἤμην ἐν πόλει ]Ἰοππῃ προσευχόμενος, Καί 10,9 κε. 
τ 3 2 ’ σ : - - Ἕ 2 ’ ᾽ 

εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀϑόνην μεγάλη» 
) “ῷ “- “ 4 1 - 

τέσσαρσιν ἀρχαῖς καϑιεμένη» ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ηλϑὲεν ἄχρι ἐμοῦ 
6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ 

ϑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ἴ ἥκουσα δὲ καὶ 
φω»ῆς λεγούσης μοι ᾿ναστὰς Πέτρε ϑῦσον καὶ φάγε. 8 εἶπον δέ 

- σ ἡ ,ϑ » 4 

Μ| δαμῶς, κύριε, ὁτι κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον οὐδέποτε εἰσῆλϑεν εἰς τὸ 
’ 3 ᾽ Α Ά. » ᾽ 9 - , “ΨΩ { 

στόμα μου. ϑ ἀπεκρίϑη δὲ φωνῇ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ «Α' ὁ 
4 3 ’ 3 3 ’, - »» 95. ’ 4 

ϑεὸς ἐχαϑέρισεν σὺ μὴ κοίνον. 10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπι τρίς, καὶ 
3 ᾽ ᾽ μή ᾿] Α 2 ’ ν.»}ἤἦ Α 3 - 

ἀνεσπασϑη πὰλιν ἀπῶώ;τὰ εἰς τὸν οὐρανὸ. 11 καὶ ἰδον ἐξαυτῆς 
-. γῃ 2. » ΣΝ 4 )»,ἵ ) τ : , τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἢ ἤμην, ἀπεσταλμένοι 

3 Α ’ ᾿ , " Α “- [4 “-- 

ἀπὸ Καισαρείας πρὸς μέ. 12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα μοι συνελθεῖν το, ευ. 
- ᾿ Ἁ Ἁ τ 

αὐτοῖς. ἦλϑον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὐτοι, καὶ εἰσήλϑομεν 

4. πετρ. ὁ. ΑΒΡῈ Ἰοἵϊ 40. 4] ΟἿγ οδί..ς (49.) ο πετρ. ς. 65 ἃ] ρος ΤΡΗ 
Ο66 | ν»ϑὲ τὰ κατεξῆς (“"" καϑ.), π΄ 4." οοΡ οἴῃ (41 ΤῊρ})3΄ ροϑί λὲγ.) 

ὅ. Ὁ Θ0Ρ εν τοπσ'. πολει [ Η ἐδον, ἰέδιῃ ν. 84ᾳ. [ὑδτἢ οἵὰ ἐν 8β6ς | καταβ. 
(ἰοἹ ροβὲ τι)... ἃ 1οἵ -βαύνων [ Ὁ Ἐρὶρ 113: τετρασιν, εἴ δὰ 10,11. | 
αχον 6. ΑΒ'α .. ς (πῃ εχ 6γγ.) αχριὲς ο, Β᾿ἜΒΕ 8] Ρ]6Γ .. ἢ 8] εως 

6. της γης... 816 οἴη, 8] δἰΐᾳ νν ῥρϑὰς ροβέ ϑηρ. ν6] ροβί ἐρπ. Ροὴ Ι Ὁ" 

οἵὰ τῷ ΡΓ οἱ ἰογΐ, 1ἴθπὶ Ὁ αυδγί 

Ἴ. ηκ. δὲ καὶ ὁ. ΑΒΕ Ἰοῖϊΐ 4] τὴηι νῷ (ΟΡ 588... " δὶ ΒΥΧ ΔοΙΒαΪ ΑΥΡ χα 
ἤκη, ΤῊΡ5᾽ ηκ. τε .. ς ηκ. δὲ ο. ΔΗ 8] ρὶ βγΡ ΟὨν ΤῊρὮ" Οδο [ἢ 
12.16ε[ φωνὴν λεγουσαν Ι ν»ετ" αναστα, ἰΐοῃι (ν46 δἀί9, 11..10, 18 οἵ 

20.) νν 8]1α 

8. Ρ εὐσὰ | κουϑὸν 6. ΑΒΌΚ Ἰοἷ 4] τη νρ οἱοὸ ΟἿγν Ερίρῃ 113" οἱ 141. 4] .Ὄ.ς 
(ΞΞ αὐ 852) ργδϑῃῃ παν 6. ΘΗ 8] ρὶ Τρ 1.2: 

9. ὃ ἐγένετο (“" εἱ ἃ δἀὰ δὲ) φωνὴ ἐκ του οὐρ. προς με Ϊ απεχρ. δὲ ο. 
ΑΒ Ἰοῖΐ 418 νρ 600 588} ἀύπι οδί.. ς δδὰ μοι ς. ΕΘΗ 8] ρΡ] βγγαΐγ δοί μα ΑἹ 

Ομν Ερίρῃ115 δ] [ φωνη (ΤΉ ΡΗΣ᾽ ροβί οὐὔρ. ΡΟΠ) ἐκ δευτ. (Ὁ 4. 8.8 οπι, 
2. δευτερα) .. ΒΕ 841 Βγτρ ΟἿγ ἘρΙρΒ οδί ἐκ δ. φω. [ ἐχαϑέερισεν (Η ΑἹ 
ἐκαϑαυρ.) 6. ΑΟἩ οἷ ἢ Δ] τη (οἴ δὰ 10, 15.) .. ς (μη 49.) ἐκαθαρισ. 
ὁ. ΒΡῈ ΔΓ}] (41 ΤΗρΡΒ΄" ἐχαϑηρε 5. ἐκαϑαρε) 

10. ανεσπ. παλιν ο. ΑΒΌ [Ιοἵϊ 4] νρῷ σον δοίμαυϊγ Ἄγ οδὲ... ς παλ. αν. 6. 
ἘΘΗ 8] Ἰοηρθ μ] Β.ΥΡ 8] (β8}} δηΐθ ἐγέν., Βγζ ὁ1Ω) (ΟἽ γ ἃ] 

11. τρεῖς... Ἐρ᾿ΡρΒ112 διὸ 1 ἡμὴν 6. Ἐ6Ὴ αἱ ἔδσε οἴη νν οὔ ΟἿ οδί αἱ 

οὐ μὴ μὲν ᾿ς. ΑΒῸ (ἀ ἐγαπῆ) 40. [ΑΕ καισαριας, Ὁ -ραιας 
12. τὸ πν. μον ὁ. ΑΒΌ Ἰοἷδνρ ἐορ 58}... ς μοι τὸ πν. ᾿ς. ἘΘΗ Αἱ ρ]δνὺ δβυυθῖ 

8] ΟἿγν δ] ] αὑτοῖς 6. Ὁ ΒγῖΡ.. ς(69) Δἀὰ μηδὲν διαχρινομενον (33. 40. 
-νος βεὰ 46, δΔηΐοθα συγελθὲε) 6. ΟΗ 4] ρμὶ ΟἸιγ αἱ ; ἰΐθιῃ 1 μηδὲν διακρι- 
νανταὰ ας. ΑΒ 1οἷἷ 4] (ΤὨρΡἢ Σ᾽ μη διακριναντι, ἰδ Ε 8] οδί -ρονγτα :: οἵ 
10, 20. [ δὲ (ΘΥΓΣ 8] τε) .. Ρ αἱ οἷ 



10, ὅ. 33. 

8, 1. 4. 

03 ΑΟΤ.1],18. Ῥοίγαβ ἀ6 Οογηθ]ϊο παγγϑί. Αρρ. ἀϊβεδάπηί. 

- ς ΣΕ - 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 18 ἀπὴγγειλέν τε ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸΐ 
᾿ 3 “- Υ͂ 2 - ᾽ Ἁ » » 3 -) ’ 

ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταϑέντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ “Ἵποστει- 

λον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, 
Α - ἐ 

14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωϑήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός 
-- ’ “« ΩΝ 8 

σου. 18 ἐν δὲ τῷ ἀρξασϑαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ 
[2 3. 3 3 Α σ Α 35) ι - 3 2 - 3 [4 Α 

ἅγιον ἐπὶ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 16 ἐμνήσθην δὲ 
“κω ’ ς 2 ’ 4... 3γη7 σ ε;» 

τοῦ ῥήματος κυρίου, ὡς ἔλεγεν ᾿Ιωᾶντης μὲν ἐβάπεισεν ὑδατι, ὑμεῖς 
2 Υ ’ 

δὲ βαπτισϑήσεσϑε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 11 εἰ οὗν τὴν ἴσην δωρεάν 
Ε ῳ ἀῶ Ἁ 

ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον 
Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν ϑεόν; 18 ; 0 γὼ Ὑμη 
,» ᾿ “- ε»,ὔ ν΄ γῳῳω 4 4 , ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν λέγοντες 
᾿ήραγε καὶ τοῖς ἔϑνεσιν ὁ ϑεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζοήν. 

19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς ϑλίψεως τῆς γενομέ 0 Ἷ 
᾿ -ς - ςς 3 4) 

ἐπι Στεφάνῳ διηλϑον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ “ντιοχείας, μη- 
ωτ»ΌΟν ΄ 

δενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 20 ἤσαν δέ τινες ἐξ 

18. Β ανηγγειλ. [ τὲ ο. ἘΘ6Ὴ 8] Ἰἰοῃρα Ρ] βυῦ δοίμαί (58}} οτὰ) 4] ΤῊΡ ̓" 
Οες.. μη δὲ 6. ΑΒΌ [οἷ 4] Ρ] 8109 νρ' σὺρ ΒυΥΡ ΔΥῪ (ΔΥη) οδὲ ΟἿγ ΤῊρΝ 3" 
ΠΑΝ ἐδὲν [Ὁ οἵὴ τὸν ΡΥ Ϊ αὐτῷ ς. ΡΕΘῊ 8] ἴογβ οἵψμῃ ΥΥ ῥ]ῈῪ ΟἿγ αἱ... 
Ι͂ἢ οἵ 6. ΑΒ Ἰοἵ οορΡ | αποστειλον.. Β πέμψον Ϊ τιοππῆὴν 6. ΑΒΡ Ἰοἵ 
ἃ] ἔεγοδὸ γν Η]6 7 οδὲ... ς (ΞΞ- 60 82) δἀὰ ανδρας ς. ΕΘΗ 8] ῥπὶ ΒΥΥΡ 8τΡ 
ΟἿΓ ἃ] :: οχ 10, ὅ. ᾿ ᾿ 

14. λαλησεν.. Αἰ -σὴ ] σωϑησή .. Ἑ 8] -σευ 
1δὅ. λαλεῖν .. Ὁ δοίμυ ρἀὰ αὐτοῖς | ἡ ἃ] ἐπέσεν Ϊ Ὀ" ἐπ αὐτοῖς Ϊ Ὁ ὡς 

16. Αὄ ἐμνησϑήμεν [ κυριου 6. 65 4] Ρὶ ΟἿγν Τρ 5 Οδθο... Ὁ 52 1 τοῦ 
κυρ. 6. ΑΒΌῈΕ Ιοἷΐ 8] τὰ ΤΡ" οδί 

17. Αὐρ Εοδαριὶ (ποη ΟἿ ΤῊΡΗ1. 5 ΑἸὰρ Ὠ1αΐμϊ 41) οἵη ὁ ϑεος | δὲ 6. 
ΕΘΗ 8] ρ] Β8ἢ ΒγγρΡ ΤΉΡΗ"".. 6109 1, οτὴ ας. ΑΒΡ 8] ρπὶ (Ἰοἵξ οἵῃ δὲ τις) 
νν Ρ] εδὐ 1 ΟἿγ 4] Ὁ ἀἰπὶ Απρ 4] [ δυνατὸς (ΤΉΡΒ1 ὁοτὰ δυναμενος) 
ον πὴ 84. 411} οορ [Ὁ (413 Βγγρ Αὐὑρ) δαἀὰ ἱπ ἢ. τοι; μη δουναν αὐτοὺς 
πνεῦμα αγιον πιστευσασιν ἐπ αὐτῷ (418 Αὐρ' οι πι. ε. αὐτ΄», ΒΥῪΡ Ζῖ. 
ἐπι τὸν χυρ. ἐν χν. βγη ον οἵ, ὈΟΠ 611) 

18. ἐδοξαΐζον ὁ. ΑἙἘΘΗ Αἱ ἰοῆρα ρὶ ΤὨρΗ" οἂὲ... ἴῃ ἐδοξασαν α. ΒΡ (ἢ 
ἐδοξαν) Ἰοῖΐ 4156 νρ 600 ΒΒ} βυγθῖ δοίμαις Ὅν ΤῊρΡἢ3 [ ἀραγὲ ας ΕΘῊ 

81] Ἰοπρθ Ρὶ ΟἿγ δἱ .. πῃ αραὰ 6. ΑΒΡ [οἷ 4] [ »ὶ οχχ τὴν | εδ. εὡς ζω. ς. 
ΕΘΗ 8] υἱ νάϊ Ἰοηρα ρ] νν Ρὶ ΟἿγ αἱ .. ἴῃ εἰς ζ, εδ. 6. ΑΒΡ Ιοἵξ 40. 
180. 41 ἔπι [0] ἀοηηγϊὰ οδὲ 

19. ἐπι στεφανω ο. ΒΘ6Η 1οἵ 4] Ο0Ρ 88ἢ βυγυτ 4] οαὐ ΟἿγν ΤῊΡΗΣ Οδϑε... 
ΟΡ΄ 1ῃ ἐπι στεφανου ο. ΑῈ 818 (ἃ 6 ὑ δ8ιὃ ϑίερμαπο) ΤὨΡΙἾ", Ὁ απὸ 
του ("ἢ οπ1) στεφανου | ΔῈ αντιοχιας (ἰΐὰ ραϑ8ῖ:) [Ὁ τ. λογ. λαλουντ. 
Ι νὶ νᾳ μονοις 

20. εϑοντες 6. ΑΒΌΕΘ [οἵ ἃ] 91.559 σορ Β8ἢ ΒυγΡ 4] ΟἿγ οδέ.. ς (ΞΞἰ Ὁ 
52) εὐσελϑ. 6. Η δὶ Ρὶ] νῷ ΒΥ ΔῚᾧὃ᾿ ΤῊΡΒΤΣ | ἐλαλοὺῦν 6. ΒΕΘΗ 8] ῥ]δγ 



Βασηδθ88 οἱ ββδυϊιθ. ΟΕ τ βεϊδηὶ Απεοοδο. ΑΟΤ. 11,26. 68 

αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς ᾽ΑἌντιό- 
χϑιαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἕλληνας, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ϊησοῦν. 
21 καὶ ἤν χεὶρ κυρίου μετ αὐτῶν, πολύς τε ἀριϑμὸς ὁ πιστεύσας 
3 ’᾽ 3. δ Α [4 3 ᾽ λε ᾽᾽ 3 Α ὝἽ 

ἐπέστρεψεν ἔπι τὸ» κύριον. 22 Ηκχουσθϑὴ δὲ ὁ λύγος εἰς τὰ ὦτα 
- 9 , » ) ες 4 . ᾿ ,. α ν. , 

τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν ]Περουσαλὴῆμ περι αὐτών, καὶ ἐξαπέστειλαν 

Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως ᾿,Αἀντιοχείας᾽ 28 ὃς παραγενόμενος καὶ 
ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλδι πάντας τῇ προϑέ. 
σει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ, 24 ὅτι ἣν ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ 
πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη) ὄχλος ἱκανὸς 

τῷ κυρίῳ. 268 ἐξῆλϑεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι «Σαῦλον, καὶ 5, 9 
ἦ » Σ “ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿ΑΙντιόχειαν. 26 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν αὶ 5,1: 

ὅλον συναχϑῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρημα- 
’ ἊΨ 3 } ᾽ὔ Α ᾿Ὶ Ἁ 

τίσαι τὲ πρῶτον ὃν ΑΑντιοχείς τοὺς μαϑητὰς Χριστιανούς. 

(40. εἀὰ και συνεζητουν) ἔπ (41) ΘΟ» 588} ἃἱ τὰ οδὲ ΟἿχ δἱ .. ζὴ δὰὰ 
καὶ 6. ΑΒ [ἰοἵϊ 416 νρ (ο,. πὶ ἀδιηϊά) [ελληνας α. ΑΌἢ (νᾳ 81] Ρ]οῦ πῖον 
ελληνας οὐ -γνιστας Ὧοη νά ἀϊδίϊηρθσγο; οἵ 6, 1. εἴ 81101) Εππ ΟἿγ 
ΘοτωσαΣ Οερθοιητα Τρ Οδδβϑιοα (σόηίτε8) .. ς (-- 6» 82) ελληνιατας 
ς. ΒΡ ἜΘΗ 8] εἴ να γ οἵη οδί Ομγῖχί Οοοῖχὺ ΤὨρΡΒΙΧΙ [ἑησουν .. Ὁ 8] 
ΔΥΡ (οι τ. κυρ.) ΔΘΙὮΡΡ δήὰ χριστον 

21. και ἣν .. 9ΕΤ ἣν δὲ | ὃ ς. ΑΒ Ιοἵΐ 4] οδὲ. ς΄ ὁπὶ ὁ. ΡΕΘῊ 8] ρῖοῦ ΟἿγ 
4] [ κυριον .. Ε 8114 δαὰ ἐν 

22. τῆς ἐν. .ΒῈ 8] ἔογεἾ ΟἿν τῆς ουσῆς ἐν  ιερουσαλήμ ὁ. ΑΒΡ Ἰοἷΐ 416 οδὲ 
εὐ ς νεροσολύμοιῖς 6. ΕΘΗ Δ] ρὶ ΟἿγ 8] [Ε Οἢν τὰ περι αὐτῶν ] διελϑὲνν 

6. ΘΕΘῊ ἃ] υὐ ναί ἴδυθ ἍἝσὴῃ ΒῪΧΡ ΔΥΡεβδῃ (ελθϑειν) οδὐ ΟἿ γσ ἃ]... ἴῃ οἷ 

6. ΑΒ [οἷν μη} Ὁ" εὡς τῆς αντιοχ. 
28. 587 ος καὶ παραγ. | τὴν χαρ. του ς. ΕΘΗ Δ] αἱ νά ομιη ΟἿγ αἱ... 

μὴ τὴν χαρ. τὴν του ὁ. ΑΒ Ϊ τω χύριω .. Β 40. νγρ (πη ἀοπιΐηο; ἰίθτη 6; 

ἃ α []. 6. αα] ἀοπεΐπιιηι}) 600 88}} δὶ ρύϑϑῖη ἐν 
234. Β᾿ οἵὰά τῷ κυρ) : 
2ὅ.. εἰς ταρσον 6. ΑΒ(0) 417 δι" ἴα ἀθπϊὰ ἃ] ΒΥΥ ῸΡ 888 δύπὶ (βυυΡ τι6) 

.ς (6090) δΔἀὰ ο βαρναβας ὁ. ἙΔῊ Ιοἵἱ 8] ῬΙοῦ νρϑθᾶ δηλ" 5γγρ δἱ ΟἿ 
αἱ ] αναΐζητησαι .. Β" αναστησαν  εὐρῶν 6. ΑΒΕ ἰοἵ 4] μαι ΟἿγ ΟἼγοη 

Ἐς ς (6Ρ0) δἀᾷ αὐτὸν ας. ΘΕ 8] ρΡ] νν γ]Ὲγ (βυυρ ὁ. 00.) ΤῊρΡἢ 1.3 | 
ῃγαγεν ὁ. ΑΒ ἸοΙ͂ 4] μ᾽ υ880 γν τὰ ΟἸγου ΤΆΡΗ οδὲ.. ς (600) τἀὰ 
αὑτον ς. ἘΘΗ 8] Ρ] οορ 588 ΟἿγ ΤῊΡρἢδ' [Ὁ ΒυῪΡ τὴβὶ νϑύϑιτ 86 ΒΔ ΘὨΐ: 
ακοισας δὲ οτι σαυλος ἐστιν εἰς ταρσὸν (0 " ἃ ϑαρσ.) εξηλϑὲεν αναζΐζη- 

των αὐτον᾿ καὶ ὡς συντυχῶων (ἃ οὲ σιθη ἐπυεηΐβδοπὲ ἀερταεοαδαηίμγ, ΒΥ 

Ρ παρ φεΐ οτπι σοἰϊοσιιίιι8 6886 οτιηι 60 οἴ.) παρεέκαλεσεν αὐτὸν (Ὁ" ἃ οἴη) 

εἐλϑειν εἰς αντιοχειαν | 
96. αὐτοῖς ὁ. ΑΒΕ 1οἵ 40. 415 οδξ.. ς αὐτους 6. ΔῊ 8] Ιοηρο ρὶ 914 ΟἿγ δἱ 

.. 4.5 (υν) οπὶ [καὶ ρὑγὺ' 6. ΑΒ ἃ β.γΡ Αἰῇ Υὶρ ("ποίει 68ὲ αὐέδπι εἰ ἴη- 
ἐε070 αἼηΟ 608 σοηυθηΐγο ἐπ ἐοοἴεδία οἷο: ἃ σοηίίσιίέ ὑδγῸ οἷ8 απηιιη, δοζιη 



ῚἰὰῪΝ 

4 ΑΟΤ. Ἱ, 51. Αρδθυβ Ργορβεία. Νεοδὶ Ἠοτοάοε ἴδοοραπι. 

21 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις ὙΝΉΡΕ ἀπὸ προδυλύμον 

8ι, το, προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν᾽ 28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι 
“Ἵγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσε- 
σϑαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην" ἥτις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου. 29 

τῶν δὲ μαϑητῶν καϑὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς 

διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς 80 ὃ 

καὶ ἐποίησαν ἀποστδίλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς 
13, 385. αρνάβα καὶ «Σαύλου. 

ΧΙΙ. 

1 Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ηρώδης ὁ βασιλεὺς 
τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2 ἀνεῖλεν δὲ 

᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρῃ. 8 ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν 

σοπιηιΐβο6).6 ὁσοϊοδέαηι. Οου τα νρ 09 Γ9 ρὲ αἀππῖπι ἰοίμηι σοπυοστδβαῖζὲ διπὲ ἴῃ 
ἐςοῖ,, ᾿ἴθτη ΒΥΥ ΔΓΘ.)... ς ΟἿ. ὁ. ΕΘΗ ἃ] αἴ νά{Γ οπμη νν ρὶ ΟἿγ ὨΪἃ αἱ] 
Ἑ 58ἢ Νμ οὐ ολον [ 65 δἱ Ρὶ Τρἢ " οπὶ ἐν Ργὺ | πρωτον (οἱ. Ογτὴγ 
Δ] τηῦ)... ΒΌ0 ἢ 8] πρώτως, 8] πρώτους [ Α εἰς ἀντιοχειαν | 1οἵ χρησ- 
τιανους ] τε βὶο νούβαμι Βαθοῖ: οὐτυνὲς πσαραγεένομενον ἐνύχυτον οον 
συνεχυϑησαν οχλὸν ἐκανον" καὶ τοτὲ πρωτον ἐχρηματιόεν (-σαν ἢ) ἐν 
αντ. ον μαϑ. χρειστιανοι. Ῥοδί δοπιηεῖδα. δοοῖέ8. ἃ Ῥογεῖὶ: δέ ἐιμηα ρτί- 
πηι πεποιραξὲ δμηΐ πὶ απίϊοοσῆταπι αἀἰδοϊριῖοβ ολγίϑιίαποδ. Ὁ ΡΟ ΒΔ Ὲ}8 

ἸΙἰᾳαοί, Ῥουρῖς ΒυΥρΡ πιβὶ (ροβί ομπὶ 60, τοραδαξ δἰπὶ υϑηῖγε Δηξοοΐ.) δἷς: 
χιαιηι υϑηϊϑϑεηξ αὐΐόηι, ἀππῖη ἐπέοεστιπι σοπστέσαϊζει 8ιιπῖ. 

21. ταυταις (οἰ. Επιδὶ 8] τυ)... Β αὐταῖς 

28. αναστ. δὲ εἰς... ἢ Απὺρ ην δὲ πολλη αγαλλιασις" συνεστραμμενῶων (ἃ 

τευογίεπέϊδιιδ, Ατιρ' σοπρτεσαί 8) δὲ ἡμῶν ἐφὴ εἰς (ΑἸ ῥτὸ ἐφῆ εἐς δε  Θ  Ή8 
μη1|8) 1 ἐσήμανεν ας. Α(ΕΤ σημενων)Έ 8Ὲ 8] αἵ νά τγ οἵη νυν Ρ] οδῦὺ ΟἿΓ 
8] .. Τὴ ἐσήμαινεν 6. Β ἃ (αἷὲ - - δίρηϊποαδαῖ) να ΟΒτου Αὰρ [- μεγαλὴην 
(607) ες. ΑΒΌὐ" Ιοἵἱ 416 Ἐρίμῃ40θ: ἘΠΙΠ ΑΙ .. ς μέγαν ὁ. ἜΘΗ 8] Ὀ]ῈΓ 
οδὲ ΟἿγν Οἤγοη δἱ [ητις (6) ὁ. ΑΒΡῈ Ἰοῖ 411 Ερὶρῃ Επΐ}81 Οἤτου ... 
ς οστις ὁ. 65 δἱ Ἰοηρθ Η] οδί ΟἿγ αἱ [καὶ ὁ. ἘΘ6Η ἃ] υἱ νὰϊγ Ἰοησα ρὶ 
ΒΥΤ ΔΓΡ (600 ἦοο αμέδηι) οδὶ ΟἿΓ 8]... 6Ὁ9 1. οἵῃ 6. ΑΒΡ Ἰοἵ 419 νύ ρμπὶ 
Ερίρ!ι Οἤσοη [ ς (Ξ Ὁ 32) δἀὰ ἴῃ ἔ, καισαρος (6. ἘΘΗ 8] Ρ]6Γ βυγαί 
8] οαῦ ΟἿγν ΕΡΙΡρἢ Οἰδββίοα 41) οομίσα ΑΒΡ [οἵ 8] νῷ “00 58} δϑίμυις 
Ἀγ ἴσοι 

29. εὐπορέντο ὁ. ΑΒΡ (ον. δὲ μαϑηταν καϑὼως εὐπορουντο) ἘῊ 8] τῶι 

ΤᾺΡἢ Σ᾽ οδὲ... ς ηὐπορ. ὃ. α Ἰο 4] ρὶ ΟἿγ δ] ] Α 8] ὥρισεν 
80. ὃ .. ἃ οὗ | Β 84. ὁορ οπὶ προς 

ΧΙ. 1. τας χ. Δηἰθ ἡρωδ. ὁ βασ. (Ἰοἵ ο βα. ηρ.} } ΡΥ ΒγγΡ «." δά ἴῃ ἔ. 
ἐν τή τουδαια 

2. Ὁ ΒΥΧ ΔοίμυΓ ΔΥΡ χαν ἀνειλεν, 81 ΤΏΡ" αν. δὲ καὶ [ Ὁ8τ νωανουν αἱ 
Βο]6ἱ [ μαχαιρή 6. ΑΛ ΊΟΝ ος (Πα 49.) -ρα 6. (Β οὔ Με 260, 52. 1,6 
22, 49.) ἜΘΗ 8] ἰοῆρδ ῥ]6Υ 

8. ιδι δὲ (60 ς. ΑΒΕ 1οΓ 4] τη: νῷ ἸΧχ οορ 58 ΟἸ γϑοίαη οδὲ. ς χαν 
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Ε -ὠ- » , « «-. Ν ᾿ : 

ἔστι» τοῖς Ἰουδαίοις, προσέϑετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, ἦσαν δὲ αἱ 
« [Δ τς ἼωΡ « Α ν ν ΩΣ 

ἡμέραι τῶν ἀζύμων, 4 ὃν καὶ πιάσας ἔϑετο εἰς φυλαχήν, παρα- 
δους τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσει» αὐτόν, βουλό- 

-ν ’ Ν : ἈΣ ᾿ Ἔ 
μενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸ» τῷ λαῷ. ὅ ὁ μὲν» οὐ» 

᾽ » - - ΟῚ ᾿Π Ὰ Σ 

Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ ἢ» ἐκτενὴς γινομένη 
«ς ᾿ - 3 1 ᾽’ Α ᾿Ὶ ε Ἁ Ἁ Ἅ - ) ὦ Ἁ 4 . 

ὑπὸ τὴς ἐχχλησίας πρὸς τὸ» ϑέὲο» περι αὐτοῦ. Ὁ ὁτὲ δὲ ἡμελ- 
τω» ς ς - Ἁ ᾿ τ ξ 

λεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ ἩΗρώδης, τῇ τυκεὶ ἐχεώῃ ἢν ὁ Πέτρος 
᾽ “- ᾽ 2 

κοιμώμειος μεταξὺ δύο στρατιωτῶ!, δεδεμένος ἁλύσεσιν» δυσύ», 
’ “ Α ο κι 

φυλακές τὲ πρὸ τῆς ϑύρας ἐτήρουν τὴν φυλακή». { καὶ ἰδοὺ ἀ7- 
γελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι᾽ πατάξας 
δὲ τὴ» πλευρὰν τοὺ Πέ ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ̓““νάστα ἐν τά ἡ» πλευρὰν τοὺ Πέτρου ἡγεέειρὲν αὐτὸν λέγων ᾿ΑΙνάστα ἐν τάχει. 

Α 3 δ { 4 -. “- 

καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. ὃ εἶπε; τε ὁ ἀγγε- 
Α 2 ’᾽ - ν -ε ’᾽ 4 ; ᾽ ᾽ ’ 

λος πρὸς αὑτὸν Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σα» δαλιά σου. ἐποίησεν 
Ἁ [χὰ 4 - Φ 

δὲ οὑτως. καὶ λέγει αὑτῷ Περιβαλοὺ τὸ ἱμάτιόν» σου καὶ ἀκολού- 

νὃ. 6. 68 8] ρὶ νν ρῃὶ Ο τίσ 8] 1,917 νουϑδαιίοὺς .. ἢ δἀὰ ἡ ἐπιχει- 
ρήσεις αὐτου ἐπι τοιῖῖς πιστοῖς [Ἑ 8] τοι! συλλ. (0 συνλ.) | αὐ (αὖ 
52) 6. Α(Β)08Ὲ Ιοἷΐ 4149 ἔεγα οδὲ ΟἿΥ ("101 ην δὲ ἡμέρα τ. α.) Τρ }1.5" 

οὡς (49.) οι ὁ. (Β 6 811.) ΔΒ 8] μὴ Οεο 
4. ον και... Ὁ ὁορΡ τοῦτον  ΕΒ΄ ἐν φιλακὴ ἃ παραδιδοιυς, α νῃὶ ἐγαδηδ 

αὐτὸν ΡΥ... Ὁ νρ (μου Δι10) οαι, οἷ. ἐγδιϑροιῖίαν [ αναγαγ. (ἀν [οἰ 

»γοάμοογε, 6 μεγάιις.)... Α 816 (Βυγυῦ ἐγα δγνῈ ᾿ ΒΥΥΡ τΔ8 ργοάιοογ) ἀγαγέὲεν 
ὅδ. ἐχτεένῆς ς. ΑἸἜΘΗ [οἷΐ 4] Ἰοηρ8 ΡὈ]ΘΓ νΥ μὴ ὁδί οἱ δονϑιῖὶ ὁδὶ ΟἿ Ο60 

ΤΙρΡΒ1 325, μὴ ἐχτένως ὁ. Αὐ(ναγ}8 818 νᾳ ("ἱεδαὲ εἴη ἵπίονηϊϑϑίομ) 6 
ιἐγαξ ὑποοϑϑαπίεν ἤοδαΐ) 1,εἰξ ΟλΒδίοά (Ὁ 86: πολλὴ δὲ προσευχὴ ἢν ἐν 
ἐκτεένεια πὲρν αὐτου [π. α. ον 05] απὸ τὴς ἐκκλ. π. τ. ὃ. πε. αὐτ΄ 
[οἱ 4} τῶι γενομένη [8 οἵχὴ σρ. τ. ϑε. ] περὸ (9) «. Α(οοττ οχ ὑπ 
ν6] ἐπ}ΒΡ 1Ἰοῖϊ 411}. ς ὑπὲρ (οἱ ΒἰσἸβοδιτα8. δὲ αϑἰταϊα8, οὗ ἤο 1ὅ, 
80. [ᾶΔς ὅ, 16. ΟΟἹ 1,9. 1 ΤῺ ὅ, 28.) ὁ. ἘΘΔῊ 8] Ἰοηρὸ ρΡ] οδί οἱ δονϑδοὶ 

ἐδὲ ΟἿΓ 8] 
6. ημελλ. 6. ΒΕ6 Ἰοἱΐ 4] (εἴ 16, 21. 21, 88. ως 7, 2. 10, 1; 864 οἵ, 41{0}} 

οὐ ς [μὰ ἐμελλ. ο. ΑΗ 8] ρ] (ἢγ ἃ] ] προαγαγ. 6. ΑΒ (προσαγαγ.) Ἰοῖϊ 
8] τὴῦι οδί.. ς προαγευν (εἴ. ἀγειν, προσαγεὺν 168) ὁ. ΕΘΗ ΑἹ Ρ] ΟἿΥ 
δὶ [αὐτὸν ἢ. 1. 6. ΑΒΡῈ Ιοἵΐ ἃ] τηὰ νν }] Ο]ιν οδὲ... ς δηΐθ προαγ. 6. 
ΘΕ 41᾿}}Ὁ1 ΤῊΡΙ1.3 Οδο [ "Ὁ οἵχὰ ὃ ργ Ϊ ὃ" κουμοιμένος [Ὁ 6 60 φιιλ. δε 
[ὰ προς τὴ ϑυρα 

Ἴ. Ὁ ΒΔ}: ΒΥΓΡ ο.ἢ ἐπεστὴ τῷ πέτρω ᾿ » ἐπελαμψεν τω [ παταξας.. Ὁ 
ΒΥΥ Ἀγ 1,οἰ νυξὰς (1μοἱ σοπιρμπρθηδ)  ἐξέπέσαν 6. ΑΒΡῈ οἵ κα] (οἷ ἃ] 

ἐπεπεσαν Ὁ) οδῖ.. ς -σοὸν ὁ. ΘῊ 8] Ἰοῃῆρο ρὶ ΟἿν ἃ]  υὉδῦ νν τὰ 1,εἱ 
αὐτοι ΡΟ ἢ ἢ. 

ὃ. τε ο. Αα Ιοἵ 8] αὐ νά ἸΙοηρθ Ρὶ Β.Ὺ δου ἂρ ΟἿΥ ΤῊρΡΏ3 Οθο... 

1η δὲ δ. ΒΌΕΗ 8] νυ πὰ ΤΕΡΙ"" οδὲ [ἃ πρ. αὐτ. ο αγγελ. 1] ζωσαν (α) 
6. ΑΒΡ Ἰοῖ' 4] τοῦ β8ὲ ΒᾺ8 ΟἸγθότοτα 3 ρας, ς περιζωσαν 6. ἘΘΗ 8] μ] 
Ομγῖχι ΤῊΡΕ Οδο [οὑτως .. Ἰοῖἱ 12.160[ ουτος 
ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΞΕ. Ν. Τ' Εἰ. 1. δ8Β 
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ϑει μοι. 9 καὶ ἐξελϑὼν ἠκολούϑει, καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ἀληϑές ἐστιν 
“»- ΔΜσ 

τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὁραμα βλέπειν. 10) διελ- 
’ Α ’ Ἁ Α ’ Δ . 39. Ν Α ’ ᾿ 

ϑόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἡλϑών ἐπι τὴν πύλη» τὴν 

σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτῃ ἠνοίγη αὑτοῖς, 
" , “-Ἅ «᾿ ’ ν δ 7 »» ε.» 

καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥυμὴν μίαν, καὶ εὐϑέως ἀπέστη ὁ ἀγγε- 

λος ἀπ᾿ αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν Λιῦν 
2 “- σ 3 ’ ’ Ἁ 4 3 ΄“ Α ’ 

οἶδα ἀληθῶς οτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὑτοῦ καὶ ἐξεί- 

λατό μὲ ἐκ χειρὸς Ηρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ 
τῶν Ιουδαίων. 12 συνιδών τε ἦλϑεν ἐπὶ τὴν οἰχίαν τῆς Μαρίας 

- ν 4) , “ΠΣ ’ , ῖ: « - 
τῆς μητρὸς ]Ιωᾶννου τοῦ ἐπικαλουμένου ἥαρχου, οὐ ἤσαν ἵκανοι 

συτηϑροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 18 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν 
, “- -"᾿ ω ’ «ς “ 2 ’ ε ᾿ 

ϑύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλϑεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι όοδη, 

14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐχ 
Υ̓͂ 4 - ] - Ν ) ω ς ’ Ἁ 
ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν 

Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 1 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ. 
δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. Ὁ 

9. ηχολουϑεν ς. ΑΒ Ἰοῖΐ 415 δὰ 10] δύῃ ἃ] ἐδὶ... ς (69) δἀὰ αὐτῶ ὁ. 
ἘΘῊ 8] Ρ] νᾷᾳ (6ἴ. δπὶ 41) 81 ΟἿΥ ἃ] [ἃ 8] οδΐ γενομένον [ υτο 6. ΔῊ 8] 

τὴ ΒΥῪΡ 8. ΟἾγ ΤὨρΡΙ3'.. ς μη διὰ 6. ΒΡΕΑ 8] ρὶ νν Ρ] οδὲ Ονΐ 
ΤῊΡΒ"" Οδς [ Ρ δἱ νν 8]1α οδὲ ἐδοχκ. γαρ (ΤῊΡἾ" αλλ εδοκ.) 

10. δὲ .. οἵ οἵη, ᾿ΐθια ἃ (εἰ 1μο1} οὐ σιπὶ ἐγαπιϑί88θη1) [ Ὁ γᾷ αἱ 1ωοἷ πρ.κ. 
δευτ. φυλακὴν [ ηλθαν ὁ. ΑΒ... ς ηλϑον ο. ΘΕΘΗ 84] αἱ νᾶϊγ οἵα ΟἿΓ 
81 [ 6 ΒΥΧΥ οἴῃ τῆν φε. εἰς (Ἰοἵϊ Δ] 4]1ᾳ ἐπι) τ. πολ. [ ηνοιγή (ΒΡ ηνυγη) 
6. ΑΒΡ [οἵ 4] του οδὲ .. ς ηνοιχϑή ο. ἘΔ 8] μ] Οδγ Αἱ |εξελϑοντες .. 
Ὁ ΔΔὰ κατέβησαν τους ζ΄ βαϑμοὺυς καὶ [» 84] πιὰ (ἢν ΤᾺΡΒ΄" ἀ 8 τηβ88) 
Οθο προσηλϑαν (0) νοὶ -ϑὸν ] απεστη .. Α ἀπηλϑεν, θ8. εξηλϑ. 

11. ἐν ἑαυτῶ (Β αὐτῷ) γεν. 6. ΑΒΡ [Ιοἵΐ δ]ὅ νρ οδὶ Ιμοϊξ.. ς γεν. ε. ἑαυτ. 

ὁ. ΕΘΗ 8] ἰοῆρα ρὶ ΟἾγ ἃ] | αλ. οτι (εἴ. οδἱ ΤΉΡὮ Οδ0) .. ΡῈ δοίμοϊγ 
Ὁ] ΟἿγ 1μεἰἦ οτὸ αληϑ. [ΒΕ 8] ὁ χυρ.,) 8] ὁ ϑέος | ἐξενιλατο 6. ΑΒΡΈΘΗ 
Ἰοῖϊ 4] ται οδῦ .. ς (ΞΞ ΟὉ 852) -λετὸ ο. τηΐῃ ΡῚ ΟἿγ ἃ] [Ε αἱ νᾷ Αἱ [εϊΐ 

καὶ ἐκ πασῆς [Α Β.Γ οἵ τοῦ λαου 
12. συν. τε (ὅ9." ΟΠ) ς. ΒΕΘΗ 8] ρμὶ νν χθὰ ΟἿγ δἱ .. ἃ ἰοἵΐ 4] τῶι σορ 88} 

οαἱ συν. δὲ .. Ὁ καὶ συν. ] τῆς μαριας 6. ΑΒ Ἰοἵ 4] οδ .. ς οἵα τῆς 6. 

ἘΘΗ 8] Ρῥ'δῦ ΟἿΓ Δ] [ υϊ νωανοι" 
18. αὐτοῦ ὁ. ΑΒΌ ἸΟἿΐ 4] τὴὰ νᾷᾳ (εζ. δ: ἀδιηῖ4) Θὺρ 58}: ΒΥΥ δἱ ΤᾺΡ5.. ς 

(ΞΞ αν 82) τοι; πέτρου ς. ΕΘΗ Αἱ ρ] νροδά (αρ 1,1) βὅγγΡ 8] οδἱ ΟἿγ δ] 
Ι θ᾽ ἐξω (νάίτ, ᾿ΐθιν 4) ρτὸ τοῦ συλ. [Ε 84] χὰ δὸρ β8ὲ οἂῖ ρωδὴ (68. 
ρωϑη) | ν ον. ρο. ὑπακ. 

14, ηνοιξ. (0 ηνυξ.) .. Ἑ ΒΥΥ ΒΥΓΡ 6." δΔἀὰ αὐτω | τὸν πιυλ. .. Ε τὴν 
ϑυραν | Ὁ" ἃ καὶ εἰσδρ. δὲ] Ὁ οἵὰχ τὸν 866 

1ὅ. πρ. α. ἐπὰν (ς. ΑΒ ἰοῖδ, ς -ον 6. ΕΘῊ 610), νρ 8] ἀέσον, αα δαπι (δὶ 
οἷ) .. ὉΒΤῊΣ ἔλεγον αὐτή, Ὁδτ᾿ (νά) ΟἿΥ π1] πἰδὶ πρ. αὐτὴν ] ἐλεγον 
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ς Α 

16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων᾽ ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ 
3 ᾽’ - .-- « “- 

ἐξέστησαν. 11 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο πῶς 
“ ’ 5.»ϑᾷ4 3 “Ὁ -" 

ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν τε ᾿4παγγείλατε 
2 ’ Ἁ - - -ν 

Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελϑὼν ἐπορεύϑη εἰς 
ΜΨ , 1 8 Γ. , δὲ ς.»», Σ μ 2 24 9» 3 ἕτερον τύπον. Ἑνομένης δὲ ἡμέρας ἣν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν 
τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 ᾿Ηρώδης δὲ ἐπιζη- 

4 Α :8 

τήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίρας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν 
- Α “ ’, 

ἀπαχϑῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν 
, τ Α - ’ 

διέτριβεν. 20 ἡν δὲ ϑυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις ᾿ ὁμοϑυμα- 
4 Α ἴω ᾿ - 

δὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσα»τες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ 
κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ἡτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσϑαι αὐτῶν 

᾿Ὶ ’᾽ 3 Α - - “- ς 

τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης 
᾽ -» ἀπενν, 

ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ καϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδη- 
’ 3 ᾽ ε] » ς »}») ἐ Ἁ φω 3 , --᾿᾿ Α Ἁ 3 μηγόρει πρὸς αὐτούς ὃ δὲ δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ 

6. ΑὮ (Ὁ Β.0Χ 819 δἀά προς αὐτὴν [6ἱ, ἰΐδτα Θ0Ρ 888} Τυχον) ἘΘῊ [οἵ 

δὶ αὖ νὰϊν ἔεγο οὔθ ΟΥ̓ ΟΠ οδί ἃ] .. ἴῃ εὐπὰν 6. Β 18. ἃ | ἐστιαῦυτ 
6. ΑΒ.-ς αἴντ. ἐστ. ς. ΒΕ6Η ἃ] αἱ νάϊτ οἴηη (γᾷ δἰθ) ΟΥ 4] 

16. ἢ οἵὰ πεέτρ. (609) | »Ετ" εξανοιξ. δὲ καὶ ὑδοντες α. καὶ (Ὁ "ἢ οτὴ) εἕ. 
] εὐδαν ὁ. ΑΒ .. Κ -οὸν 6. ΕΘΗ (νδ.) Δ] αὖ νάτγ' οἸηῃ 

11. ἃ κατασισαντος δὲ αὐτου σιγ. [ Ὀἢ τνὰ σειγωσιν (ἃ 6 νᾷ μέ ἑαοεγεηῖ) 
Ι διηγήσατο (Ὁ ΒΥ ΒΥΥῪΡ «." Ῥτδϑθιη εὐσηλϑὲν καὶ) ας. Α 1οἷδ 410 νρ' δυιν 
τς (1μ) δᾶ αὑτοῖς (4. ρΥϑΘΤῺ) 6. ΒΡΕΘΗ 8] ἰο)ρθ ΡΓΥΥ μὲ οδὶ ΟἿν 
41 [ἃ αὐτὸν (1οἱἱ 40. οἷο ροβί εξ.) ὁ κυρ. [ τὲ 6. ΑΒΕ 1οἷ) 4] Υρ ΒΤ 
ϑοῖμυΐγ ΒΔ... ς δὲ 6. ΘΕ 8] Ρ] 60Ρ ΒΥΤΙΡ 8] οδὶ ΟἿΓἿ ἃ] 

18. οὐκ (Α οὐχ) ολιγ. .. Ὁ 16. Τμεἱ ὁπ, 8] νν τηὴῦ Οδββίοά μέγας 
19. δὲ .. Α δοιμυΐγ ΑΥρ τὲ [ ἀπαχϑηναι (Ροίγδιοχ απαγχϑ.; οοα! απὸο- 

κτευγον) .. Ὁ ΕῚ ΘΟΡ Β8}} ΒΥΤ 8γΘ ΔϑίΡΡ αποχτανϑῆηναι (ρϑαυοὶ δἱ νϑ- 

τἰδηί) [ τὴν 5. 68 8] Ἰοῆρϑ ρ] ΟἿν ΤᾺΡΗἢ 2 Οδς... Τωῃ οἵα 6. ΑΒΡῈ [οἵ 
417 οδὲ (:: δ εἰς καισαρεναν ταῦ]ίο πϑἰζαίϊαβ π6ς Βποὶ αἱ 8, 40. 9, 80. 

. 18, 22. οἷο; σοπῖσχϑ οἵ. 10, 24. τὴν οἵὴ Ὁ 81) [Α διέτριψεν, νᾷ δοπιπιοῦα- 
ἔμ8 ε8ἰ, Τ,οἷΓ πιαηδὶὲ 

40. δὲ (Ὁ .δοίμαῖγ γαρ, 4] τὲ) 6. ΑΒΡ Ἰοἵ 4] νν ριὴ Ελέμ8] Τοἱ.. ς (ΞΞ 
ΟὉ 8:2) δἀά ο (οπι Ε ἃ] ΤὨρΡἢ) ηρωδὴς 6. (Ε)6Η 4] Ρ] ΒγγΡ 8] οδύ ΟἿΓ 
41} ϑυμωμαχων ν ον. δὲ ομοϑυμ. (ον δὲ ομ. οἴ, ΒΥτΡ 18) εξ ἀμφο- 
τέρων των πολεῶν (εξ α. τ. π. οζ. ΒγτΡ ς.ἢ) παρησαν πρ. τον βασιλεα 
Ι του βασιλ. .. Ὁ αυὐτου; ἃ οπι [ Α 580) ἡτήσαντο ] Ὁ νῷ Τμοἱ τας χωρας 
αὐτῶν, 8] νΥ τῶῦ τὴν χ. α.) Ἑ 818 α. τὴν πολὺν Ϊ απο .. Ὁ 40. 10ὅ. ἐκ, 
ἰΐζοια 4ἐ 6 1μοϊῇ ' 

21. Β 69. 108. 105. 8.Ρ9 (4] αἱ νάϊτ) οἵ ὁ | 8 Ιοἵϊ 40. οτῃ καν (νᾳ [μοὶ ἢ 
τεείτίνια δεατϊέ, ἀτὰ υδϑέϊέι8 68ὲ 86ἀϊέηιι6), Ὠἴπο 1ωπ [κ.] 

42. ὁ δὲ οἷο: βἷς οἰΐδιη Ὁ ρυδϑιωΐββὶβ 18: χαταλλαγεντος δὲ (ἃ ο14) αὐτου 

τοις τυριοις, ἰΐαπι ΒΥΤΡ 6." τδοροποϊζιαξειβ 68ὲ 18 αἰεὶ 1 θὲ. φωνὴ (νῷ 

ΒΥτ Τιοἱ ἢ -ναι) . 6Η 8] ῥῶ ΥΥ̓͂ τοι φΩ». ϑέου 
δ᾽ 



ὁ, Ἴ. 

13, 19. 

08 ΑΟΤ. 12,28. Ἐςο]θοβία Ἀπ οομθηβὶβ. ΒΑσηδΡδ6 δὲ ὅ'80}} 

ἀνθρώπου. 28 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου 
ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴ» δόξαν τῷ ϑεῷ, καὶ γενόμενος σκωληχύ- 
βρωτος ἐξέψυξεν. 

24 Ὁ δὲ λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληϑύνετο. 20 Μαρ- 
γνάρας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ “Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες 
τὴν διακονίαν, συνπαραλαβύντες καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἐπικληθέντα 
Μάρκον. 

ΧΙΠΙ. 

1 ν..3Σ , 4 ᾿ μ 3 , - 
1 σαν δὲ ἐν᾿ Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν ουὐσαν ἐκκλησίαν προφῆται 

Α 

καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Λίίγερ, 
Α ’ ς “« ᾽ { ’ “- ’ ’ 

καὶ “ουκιος ο Κυρηναῖος, αναῃν τὲ ΗἩρωδου τοῦ τετράρχου σὺυν»- 
Ἁ “- . “- 

τροφος καὶ Σαῦλος. 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νη- 
, - -» λσ 2 “ ; ᾿ 

στευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἀγιον ᾿Α΄φορίσατε δή μοι τὸν αρ- 
᾽ Α -»"5: ) »»ν»» Α [4 ἁ ᾽ ’ ; 

νάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέχλημαι αὐτούς. 8. τύτε 

νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιϑέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς 

28. νὶ ἃ] οδἱ ΤΊ]ρη" αὐτ. ἐπαταξ. [ τὴν δοξ. ς. ΑΒ Ἰοῖξ 4] αἱ νᾶξν Ρ] οδὶ 
οὐ αὖ 552 [κῃ (6Χχ 6Υγ.) οπὶ τὴν 6. ΕΘΗ ἃ] ρ] 889 ΟἿγ ΤΡ 5 Οδς (:: 
8016 1 ἀἷοὶ δοιναν δοξαν τω ϑέεω, οὗ Τ;ς 17, 18. Ιο 9, 24. Βο 4, 20. 

αυοτατῃ Ἰοςοτατα μ811]0 ἰϑοῖῖο πο) [ ἢ καὶ καταβας απὸ του βηματὸος 
γένομ. σκωλ. ἐτι ζων καὶ οὕτως εξεψ." 

24. ϑέου.. Β νβ ΔῚΡ χυριον [Αἃ ηυξανετο, Ὁ" εὐξανε 

2δ. τ" απεστρεψ. ] εξ νερουσ. 6..Α 81 τὴῦ οορ ΟἸγ; ἰΐθπὶ αὸ νερ. Ὁ δἱ 

τὴ σε οαὐῦ ΟἾγταβ8,. ἰΐζριη απὸ (υἱ Ε) ν6] εξ νερ. δἀ ἀἰΐο εἰς ἀντεθχειαν 
Ἑ 8ἃὶ τῶπ νν τὴ Οὐἰαββιοὰ .. Β6Η [ἰοἵϊ 4] ἔθγδθ ΑὐΡ 5]8πΐ ΟἾγτοθ Οδς 
ΤΈΡΗΤ εἰς φέρ.» 419 58} 818' εἰς (411 δα τη») αντιόχ. [] συνπαραλαβ 
6. ΑΒ΄ΡΕΗ .. ς (μὰ 49.) συμπαραλαβ. ο. Β᾽"αἃ Δ] σοτίε ρῥ]6γ | καὶ νω. 
ο. ἜΘΗ 108] 8] υαὐ νάϊ Ἰοῃρβ ρ] δορ 8588} ΒυῪΡ 4] ΟἿγν ΤὨρΡἢ 1.32 Οδο.. 
[νὴ οἷλ καὶ Ὁ. Αβϑῦ" (τον νωανη»}) 814 γᾷ ΒΥ 8] οδί [ἃ 1Ἰοἷ 4] πιὰ 
ΤῊΡΙ3 ἐπικαλουμενον 

ΧΙ. 1. ησαν δὲ 6. ΑΒΡ [ΟἿ 418 νν 0] Υὶρ .. ς (609) δἀὰ τινες 6. Εαἢ 
81 Ρ] ΒυγΡ οδῖ ΟἿγ ἃ] [ὁ τε... υἦ νᾳ Υἱρ ἐν οις, ἃ ἐπ φο (Ὁ ""ξτ Ψὶρ 
δαὰ ἣν και) Β σιμέων ] Ὁ 8] ἐπικαλούμενος [ΧΑ Βαῃθαᾶ γειγερ .. ΒγγΡ 
β΄ δείμαί γηγὲρ [ Ὁ λουκειος (“ἢ δάὰ δ) κυρ. 1 ἢ" ἃ ηρ. καὶ τετρ. 

2. ὁ λειτουργωντῶν  εἰτεν .. Ἑ ΥΒ ΒΥ δοίμυ! αἀὰ αὐτοῖς [ τὸν 6. ΑΒΟ 
ΕΘΗ 8] ρ] νν αὐ νάϊν οἴχῃ Αἰὰ Ογγὴῦ Β8β ΟἿγ ἃ]... ς (ΞΞ ΟΡ 832) δά ὰ 
τὲ ὁ. τηΐῃ τι ΤῊΡἢ 3 ] σαυλοὸν 6. ΑΒΟΡῈ [οἵϊ (βο" ὃχ ρᾶγίθ ἴδω τὸν 
ΒΟΥ ΒΘ ΓΑ) 8] τὰ οδὲ ΕΡῚΡ 392 (οπὰ οἵ. τὸν δηΐθα) Βδβ' Οὐσλγ ΟἿν Ῥ δὶ 

. 1 (αι Ογγγ τὶ βαρ». κι παυλον [Ογτοοά 1 σαυλ.], ΑἸ ΒΔ85 ΑἸ Οδββίοάα 
τ. παυλ. κι [Βι81 δᾷὰ τοῦ] βαρν., Ὅδῃη παυλ. κ. βαρν.) .. ς (65) 
ΡῬΥϑθιὴ τὸν ο. 6Β ἃ] ρὶ Τβᾶγι ΤῊρΡ 1.2 Οδο ᾿ 

8. προσευξ. .. Ὁ ἀἀ ἃ παντες | Ε 8] αὑτοῖς τας χειρ.. 
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ἀπθλυδας, 4 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμῳϑέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
κατῆλθον εἰς τὴν «Σελεύκειαν, ἐκεῖϑέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Δύ- 
προν, ὃ καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων᾽ εἶχον δὲ καὶ ᾿Ιωάννην ὑπηρέτην. 
6 διελϑόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφον εὗρον ἄνδρα τινὰ 
μάγον ψευδοπροφήτη» ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα ΜΒαριησοῦς, ἴ ὃς ἦν 
σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ “Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσ- 

καλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σιαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον 
τοῦ ϑεοῦ᾽ ὃ ἀνϑίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ 

8. ἀαπελυσαν (οπι Ὁ; 413 απηλϑον)ὴ... Ἐνν πιὰ 1,οἰ Αἱ κἀὰ αὐτοὺς 
4. αὐτοι 6. ΑΒ (6 ποη ]Ἰἰᾳποῖ) 1οἱἱ 418 νρ.ἃ 6 Βυγθγ 4] οδέ Αὐτὸ Υὶρ ἃ] 

ὡς οὔτον 6. ἙΒΙΘΗ 8] ρ] οορ (υἱ να! τ) 41 ΟἿγ Δ]. ..»ν 12.166 ΑἸ ον 
ἰ ουν .. Ἰοῖἱ 4] ἔδγϑῖθ οἵη  Β ἐκπέμψαντες [τοῦ αγ. πν. 6. ΑΒΟ" (" 
Ἰαϊοῦ) Ὁ" (ἢ τ΄ πν. αγ.) Ἰοῦ 4] οδὲ Αἴῃ.. ς τ. πν. του αγ. 6. ἘΠ 8] 
ΡΙ6ῈΥ (νν ἴδσθ οπῃ) ΟἿγ 4] (β8} τῶν αγιων) [ κατηλθον... α ἀπηλϑ., 
ΑἸὮ ηλϑι. Ὁδτ καταβαντες δὲ ] τὴν ὉΪ8 6. ΕΘΗ 4] Ἰοπιρδ Ρ] 066 (ργ' οἵ. 
Ερὶρῃ ΤΡΒΤ Σ᾽; 866 οἱ. (τ)... πη οπῃ 6. Αβο δ" (" ποὴ [ἰ4π6.) ἢ 1οἵ 4] 
ΟἾγοῦ (ρτ οἵ. Π1ὰ ΟὩγ; 866 οἵ. Τιρῃ}.3.) | ΑΒΟὍΕ σελευκιαν (Βαϊὰ 
σελεύκεια πόλις, σελευκία δὲ ὄνομα κύριον) [ τε...» θ4, οτὰ (4] ΟἿ τ 

καχειθϑὲν δἷπο τε, οδί Δα αϊῖο τέ, ἰΐϑιῃ 8] δἀάϊίο ὅδε) .. ΟΗ 1οἵ 4] ρὶ ἃ 
ΒΒ ΒΥΥΡ τῷ ΤΡ" 2 Οδς δὲ 

ὅ. τ8τ γενομ. δὲ [ Ὁ ἐν τὴ σαλαμευνι, ΑἙα Ἰοἵΐ αἱ ἐν σαλαμννὴ (νᾳ 1,οἷΐ 
Οδϑβϑίοα ϑαϊαπιΐπαπι, ἃ ὁ δῖὼ ἔπ δἱ [εἰ Γ -πιῖπα) | ἃ 1ο" 4] κωτηγγέλον, 
Ὡξτ ΑἹ] ΟἾγὶ -γεελαν (99. -λο») [ ϑέοι.. ΒΤ ΒΥΥ (Ο0Ρ [ΟἿ χυρνον [{εὐχ. 
δὲ (οι 84}}} καὶ (41 815" οἰδῃὶ 1,οἱ οτὼ) ἐω. (.» ἢν, 1. νωωννην) υπ. (Ὁ βΔῇ 
ἈΓΡ ΒΥΤΡ πιβὶ ὑχτηρέτουντα αὐτοῖς, γᾷ ἴπ πεϊηιϊδίετιο [(ἀἀ ἂρ [μη -τέμτ]}} 

: ϊα εἴ, Ε58. 6. Ὀ]ΟΏΔΙΕΧ 4], Ε ἐχοντὲς μεθ εαυτῶν καὶ ἐωανὴν (οἷς 
ἘΕτ) εἰς διακονεαν 

6. ν"" διελϑοντων δὲ (" διαπεριελθ.ῦ καὶ πεέρεε. δε) αὐτῶν, ἃ οὑπὶ 
»ετγργνεβεὶ γμίεδεηί [ ολὴν ᾿ς. ΑΒΟΡῈΕ ἰοἵΐ 4] ρπὰ νν ρ] εν οδί [6] 8], ἴθι 
1317. ΟΒγ ροβὶ νησον .. ς (-- ΟὉ 312) οἴη ς. ΘΗ 8] ρὶ αὐ ΤῆρῃλΣ Οες | 
Κήυρον,Α εὐραν.. Ο 841] ΤΗρΡΠΣ δἀά ἐκεν  αγῦρα ς. ΑΒΟΡ Ιοἷ 4] πνὰ 
συν τὰ (τ ΤῊρΒ "ἢ, ἰΐοθη ροβὶ τενὰ Ε 36. νῷ 88} 8164 1,ο͵Ἷἷ.. ς οἵ «, 
ΘΗ δ] ρμὶ (ασιηῦ ο61]1:Δἀ 2) Οες [| ν» ὀνόματι καλουμένον ιἰΐετη δἱ εδὶ δίῃθ 
καλ.)  βαριησους ε. ΒΟΕ ἃ] τὴῦ 58} (ΔΕ ΒΡΡ δαγ)α8η8) (Ὧν ΤὨρΠΣ,, ᾿᾿ 
βαριησουαν (ἃ -ϑμαπ), οἷ 3 δαγ)εδεδαη.. ΑὉ ΔΕ Ιοὐ ἃ] Ιοη κε Ρ] βὺτρ 
Ὧς δ᾽ ςοἱ ΤΡΗἷ Οες (Δ8810α βαριήσουν .. αἱ νῷ ΘΟΡ 5υγΡ ἄγη βαρ- 

εσου, ΒΥΥ δαγόπα, νροἀά Ηΐον (αἀάϊε  ποηπα}]}} εοτγγτιρία Ὀδγίθδα 
Ιεξυπί) Βεὰ δαγίεω... Ε Βεάδτ ἀειη!ὰ 1,ο1Γ δαἀ ὁ μεθερμηνειεται ελυ- 

μας (ραταΐμο, ἱ. 6. ἐτοιμας εἶ δὰ ν. 8.) 

Ἴ. Ὁ συνχαλεσαμενος ἰ Ἢ καὶ ἐἴητησεν, ἃ εἰ χμαεοῖτε κοῖμηξ 
ἢ. ευμας .. Ὁ" εἐτοίμας, ἃ σίοεηιαϑ, Τ, οἰ δἰοέηειϑ, 588 εἶἴγνιαϑβ: 570 δίς 

πραδο δ νύκτας δεῖϑ ποπιεπ Ἰηξεγρυσίαξεν σἴγηβαϑ ] μαγος .. α 834." 1, 

μεγας  Ὅ" ἀ βυτῦῇ ς." δάἀὰ ἴῃ ἔ ἐπιδὴ ἡδιστα ἡχοιεν αὐτὸν ; Ἰξοτὴ ΚΕ 
Βεάεξ οτι ηδεως αυτων ἤκουεν 



15, 38. 

10 ΑΟΤ. 18, 9. Βατῖθβιι θσοδϑοδίο ϑογρίαβ Ρϑυϊαβ ογϑαϊί. 

μεϑερμητεύεται τὸ ὄγομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστερέψαι τὸν ἀνθύπατον 
ἀπὸ τῆς πίστεως. 9. ΣΣαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησϑεὶς πνεύμα- 
τος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν 22. πλήρης παντὸς δόλου 

Ν ’ ς ’ « ᾽ 3 , , Ἵ 
καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱδ διαβόλου, ἔχϑρε πάσης δικαιοσύτης, οὐ 

’ ᾽ Α « Α ’ Α 2 ’ 4 “ 

παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας; 11 καὶ νῦν 
3 Ά ΑἉ ; 4. Ἁ ᾽ δ» 4 ᾿Ὶ ’ Ἁ ΄σ Υγ 

ἰδοὺ χείρ κυρίου ἐπι σὲ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μή βλέπων τὸν ἡλεον ἄχρι 

καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 
’ ϑῳο ἢ ’ ζ ’, ϑῳ " ς»Σ) ’ Ά 

περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 12 τότε ἰδὼν ο ἀνθύπατος τὸ γεγο- 
γὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενὸς ἐπὶ τῇ διδωχῇ τοῦ κυρίου. 

18 ᾿“ναχϑέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον 
ἢ ’ - , Ὁ Ό. Σ» ’ ,., Σ .»,ῳ »» 

εἰς Πέργην τὴς Παμφυλίας Ιωαννὴς δὲ ἀποχωρησας ἀπ αὑτῶν 

ὑπέστρεψεν εἰς ᾿Ιεροσύλυμα. 14 αὐτοὶ δὲ διελϑόντες ἀπὸ τῆς 
Πέργης παρεγένοντο εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελϑόντες 
εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάϑισαν. 15 μετὰ 
δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 

9. Ρ πληϑεις [ ατενισας 6. ΑΒΟα Ἰοἵϊ 417 νρ ἃ] (60Ρ οἵη ατέν. ε. α.) οϑδί 
ΟἿν [οἱ Αἱ... ς (6090) ργδοῖὼὰ καὶ 6. θῈΗ ἃ] ὃ] γν τι ΤΡὮ Οδς 

10. Ὁ" ἀ τὰ 1,οἱ 5 σὶρ ΟΥἶπί (θη ἰΐθηῃ ΟΥ) οτχῇ πασῆς ρΥ] Ὁ νιος ] 
Ὁ ἐκϑρε, Α ἐχρε ] Β τοῦ κυρίου Ὁ" τας οὔσας (ἃ φιιαδ' δι 4) ευὐϑειας 

11. ὑ" ἡ χεὶρ | κυριοῦυ 5. ΑΒΟΡΕΘΗ [ἰοἵΐ 4] ρὶ] οαΐ εἴ Ὀίᾶοδί ΟἿγν Τπάτι 
ΤῊρἢ13 ος ς (ΞΞ ΟΡ 82) τοῦ κυρ. 6. ταΐη τὰ Οθ66 [Ρ εὡς καερου | δὲ ς. 
ΑΒΕΘΗ 8] ἴδγθ οἵἴῃῃ β8ἢ ΒυΥΡ 841] ΟἿγν ΤῊρΡἢ 15 Οδο οδὲ... ὁ 1οἵ νῷ δὸὺΡ 
ΒΥ δοίμαϊν αν οἱ Ηΐον τε (0 καὶ εὐϑέως ργο πα. δε) ] ἐπέπεσεν ὁ. 
ΟΘΕΘΗ 8] αἱ νάτ(γ Ἰοηρο ρὶ οἂδὺ ΟἿγ ΤὨΡὨ Οδθο.. ζη ἐσέσεν ὃ. ΑΒῃ 1οἱ 
41] ΤῊΡ "8 οαἱ ἐπ αυτ. 

12. τοτε δ... Ὁ Τμοϊε δ. δὲ ] ἐπιστ. (Ὁ δΔἀἀ τω ϑεω, ἰΐθτη δοίμυϊ τὼ κυρ. 
Οὔ 8518 σ}] 418) .. ἃ ΒΤ ἃ.θ ροϑί ἐχσλ. ροη... θ0Ὲ δοίμυϊ 1, οἱ ἢ ρυϑθηι 
ἐϑαυμασεν καὶ | Β 69. 8] ἐκπλήττομ. ] τ. κιριοι.. α Υὶρ τ. ϑέου, 68. 
τ. χυ, 4. τῶν απόοστ. 

18. παυλον 6. ΑΒΟΡῈ ἰοἿΪ 415 Ετι88. 6. Ὁ ϊοηδίοχ ἢν οδὲ... ς (609) ργϑθπὶι 
τον ὁ. 6Β 8] Ἰοῆρθ γμὶ ΤὭΡΕΤ Οος [ Ὀρτ τωανὴῆς | δὲ .. Η" 42." οτὴ 
(Θγγ εἰ Ἰολ.) ] ἀποχωρ. (6. Επ8 Ιλίοῃ 8]) .. Ἑ ἃ] αναχωρ. 

14. αὐτ. δὲ... Ε παυλος δὲ καὶ βαρναβας  Α ἐγένοντο ] τὴν πισιδιαν ς. 
ΑΒΟ (ἰοἱ φιας 68ὲ Ῥιδίάϊαε : τὴν πισιδιας) .. ς (49.) τῆς πισιδιας (Ὁ 8] 
πεισιδ., 4. πισσιδ.) ς. ΘΈΘΕ 8] αἱ νάτν οτπη (νν ἢδο ἴῃ τὰ νἷχ ργοβδπί) 
ΟἿΥ 4] (:: οὐπὰ οὐ Πισίδαν οἱ Πεισιδεῖς βαι18δ οΘοπνοπῖ δαϊθοϊίνατα [{:- 
σίδιος) [ ΒΟ Ιοἱϊ δορ ελϑοντες [ υδτ τῇ (" τὴν) ἡμέτερα τω σαββατω 
(ποπ οογγθοίατῃ 3) 

15. τις (εἴ τις ἐστὲν ὁχ ἀϑὰ οοἀᾶ ρ]ετοτγθτηα, αἱ οἱ. 35, ὅ. εἴ τε ἐστὸν Ἰοῖϊ 
δῖψθο οογίθ ρ]6Υ; [μη 49. εἴ τίς ἐστιν οἴ0) 6. ΑΒοθ" Ἰοῖ 4116 γρ ΒΥΥ 00 
Οδβδοϊοᾶ... ς (49.) οὔἱ ὁ. Ὁ ἜἘΔ6Ε 8] ρὶ νυ πὰ ΟἿγν ΤῊΡΒ1.3: Οδς 
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» δ 2 Υ̓ 

ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες ΄κνδρες ἀδελφοί, εἴ τις ἐστὶν 
λόγος ἐν ὑμῖν παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 10 ἀναστὰς 
δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν "Ατδρες ᾿Ισραηλεῖται καὶ 

ς ’ 4 ’ ἢ ὔ ς 4 ἣΞ Ν: , ᾿ 
οἱ φοβούμενοι τὸν ϑεόν, ἀκούσατε. 11 ὁ ϑεὸς τοῦ λαοῦ τούτου 1, νει. 

ΩΣ Ἁ Α . χὰ -«- 

ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροι- 
; 3 -- 2 ἢ 4 Α ’ ε - γω 9) ) ᾿ 

κίᾳ ἐν γῇ «Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς " Ἐκ ο, ι. 
- Ἁ , Ξ 

ἐξ αὐτῆς, 18 καὶ ὡς τεσσερακονταέἕτη χρόνον ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς “ 9 τ, «αι. 

15. λογ. (Ὁ δὰὰ σοφιας, ἃ οἱ ἐπέοἰϊφοῦι.8) ἐν ὑμ. ὁ. ΘΕᾺ 8] Ἰοιχθ ρὶ ΟἿ γ 

ΤῊΡΒΓΣ Οδο.. [Κη ἐν (Β δἱ 91} ι"μ. λο7. 6. ΑΒΟῊ 84} πὰ νῷ οἷο εδὲ [ 
πρ. τ. λαον .. α 8] δ]ἴᾳ βυγαῖγ β8}} δγΘ 8] 6. 8Β]4ᾳ δοῃΐ 

16. ἢ ὁ παυλος | ἐσδραήλειταν 6. ΑΒΟ.. ς (κῃ 49.) -λιταν (ΡΕ ἐστρ.) α. 
ΕΘΗ οἷο | ΗΞ δὶ ΟἿγ οὐ ἐν ὑμὲν φοβ. 

11. τουτοι! 6. ἘΘΗ 8] ρῥ]υΒὅ βυγυ τ ΔΥῪ 51] ΟἿν ΤὨΡὮΣ 5 Οος Το... ς (ΞΞ 
ΟὉ 82) ἴῃ δἀὰ ἐσραηλ ἐς. ΑΒ (Β6α τοῦ ΡΓῸ τούτου, 40. νρ 8] οἵὴ τουτ.) 

ΟὉ Ἰοἷ 4] νξ Θ0Ρ 588} (οτῃ λαου τουτ.) ἃἱ οδί [ χαν τὸν .. Ὁ ὅνα τον] 
Ὁ" ἐν τὴ γῆ ] αιἰγυπτῶ ας. ΟΘΕΘΗ Δ] υἰἴ νὰν Ἰοῃβθ ρ] οδὲ ΟἿν Τρ 7.2" 

Οεδο.. βῃ -πτοῦυ ο. ΑΒ 1ο 4] (νν αἱ να τ Ομ) 
18. ΡῈ νν Ρ] (μοι βυΓΡ ; νῷ 68 με» χιαᾶν. ἀΉΠΟΥ. ἰδηιρι8) οτὴ ὡς [ τεσσε-- 

ρακονταετη (-ἐτη Ὦος 800. Ἰοἵϊ 41; ΟαὉ δὲ ΥΥίβὶ -τῆ, οὐ" -ἐτην) χρ. ς. 
ΑΒΟ Ἰοῖΐ,, ς (,η) τεσσανακονταετή χρ. 6. ΕΘΗ Α] γ]6Σ..Ὁ νν ἑἐτὴ μὶ 
ἐτροφοφορησ. (Ὁ 832) ὁ. ΑΟἾῈ 34." 68. 18." τέ 98. 100. 108. 142. ἃ 
(ας δὲ πιώτίς αι) ἰίοτα (πιόγίυστξ, αἴ οἴ. 6) 600 58} ΒυγαΓ Δα μαἿΓ Ἀγ 
ΔΥΥ (β6ἀ δῃρ ἀπρ]1οἱ νοσῦο αἴθῃ8 ἀπρ],σοι Ἰθοἰϊομοι γα 141: συἱοίογ 8 

“7εοἷε ἐο8 [ϊ. 6. ἐτροπαιοφόρ. αἰ οοἁ. ΗοΪπι. ὅ8. δά Ῥοαὶ 1, 81.] εἰ αἴιξ 
608) Οοπδῖ (πδτὴ 7, 86, ΑΌΪἱ δἰμἀϊίαν δὰ Ιοουτα ποβίγαπι, ποι αἵ Θἀἰατη 

εϑὲ ἐτροποφ. Β64 ἐτροφοφ. Ἰορθηᾶαπι 6886 Δρρϑζεῖ οχ δά 118 παντοί- 
οἐς ἀγαϑοῖς). ΕἸάδπι Ἰοο οί! ανθηΐὶ ΟΥγδιοββᾶσ ο( Ηθβυοῖ ἐτροφοφό- 

ρησεν ἱπιεγρτοίδηϊεθ ἔϑρεψεν. Ιάθτλ νϑυθαπὶ Βαροίαγ 2 Μδος 7, 27. 

ἐλέησόν μὲ -τὴν ἐκϑρέψασαν σε - καὶ τροφοφορήσασαν, Ἰἰίθτα ΜαρδΥ 
Βοῃ. 46. ἀναλαμβάνει καὶ περεϑάλπει καὶ τροφοφορεῖ ἐν πολλῇ στοργῇ. 
Μαχίτηα νϑῦο ἐοποηάδί Ὠουΐ 1, 31. απο ἰοσῦτη Ῥϑυ]ὰ8 σἷπα ἀπ ΐο 

τεϑροχιῖ. Εἰδὶ 101 δηΐμ : τροφοφορήσει (νεὶ ρου ἐτροφοφόρησεν) σε 

κύριος ὁ θεός σοι' ὡς εἴ τις τροφοφορήσαι ἄνϑρωπος (ἂς τροφεύς, Ὡοπ 

ἀδ παίγὶςς ἔδιηΐπα οορίίαηάατ) τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ΕἸασίαδιί 1δὲ ᾳαοαῦθ 
ἰεςῖῶο δίᾳῃθ Οἵ τροποφορ. Ἰοφὶῖ (νἰὰς Ροβ[); βεἀ οσἀὐὰ Ιοπβϑ Ρ]υτίμαὶ 

ἴπ ἐἴδαυπο ργαυϊβδίσωὶ αὶ. οἱ Α]Ἱοχ. τροφοόφορ. ἰποπίατ, 1Ἶ6π Ογτ (Ἷ 
Οβεδϑα Ρ. 182. καὶ ἀνιδρωτὶ κατορθῶν πᾶν ὅπερ βούλοιτο, αὐτὸς ὁ 
τροφοφορήσας χατὰ τὴν ἔρημον. Ιἰοτη ἴῃ Πααϊ, Ρ. 415. ὡς ὁ ϑεῖος ἔφη 
Δαυΐδ, ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν 
αὐτοῖς : εχίγεῖαδ ἴῃ ρ5. 71, 25.), ἰρδο σοπϑγιαδηία οοπίοχία, αἀποιηδά- 
τοοάπτη Ὠοβίσο ἀποαὰε ἰο60 ἐτροφοφορ. δρίΐογοια δου ἀδί αἀπϑιῃ 

ἑτροποφ. (οπίτα νότος (49. 60) ἰδπεπὶ ἐτροποφορῆσεν ς. ΒΟ ΘΗ 
Ἰοῖ δὶ Ιοῆφε ρ] νξ (πον ἐθ9 δογῶωῆι διιδέϊηι) ΒγῪΡ τοῦ 81 οαἱ, ἰΐθση (ϑε ἃ Ὡ0 ἢ 
ἰΠπδίγδης ἐοτασα) ΟἿΣ ΤᾺρΡΒ" ([" ἐτροφοπορ.) Οες. Οορδετολγε ραίδίαξ 

’ 



42 ΑΟΊ΄ 18, 19. ῬδᾺ}} ογαίϊο Απίοο δε Ρίβι ἀϊαο μαθιΐα 

ΓῚ - ,. 4 ἍΝ 

δεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 19 καὶ καϑελὼν ἔϑνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατε- 
᾽ ὡς Α “ ᾿] Ἀνὰ Ἁ Ά ο“- φ 

κληρονόμησεν αὑτοῖς τὴν γῆν αὑτῶν" 20) χαὶ μετὰ ταῦτα ὡς 
Α 

ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήχοντα ἔδωκεν κριτὰς ἕως “Σαμουὴλ 
᾿ - Ν᾿ »,.» ᾿ ὦ 
το ἀν ἡ, σοῦ προφήτου. 21 χἀκεῖϑεν ἡτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς 

ἐπα ενκ : ; 
ὁ ϑεὸς τὸν «ΣΣαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη ἐεσ- 

, Ὲ ᾿ “ Α “- 

σεράκοντα᾽ 22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν .Ζαυεὶδ αὑτοῖς 
3 [ὴ τ Α ΄ , τ 4 Α -}ν 

“Ρεθ8(8υ)91.ξἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἰπεν μαρτυρήσας Ενρον Ζ[αυειδ τὸν τοῦ {ε6- 
’ ἕ ΑΔ . 

σαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ ϑελήματα 
’ ς 4 ᾿ Ἁ “- ’ 39. 93 ’ Υ̓͂ 

μου. 2 τούτου ὁ ϑεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ ἐπαγγελίαν ἤγα- 
“ Α -"ὟΡἊ 3 -“ 4 3 [4 4 

τως 8, 8. »ν. γεν τῷ Ισραὴλ σωτῆρα ᾿Ιησοῦν, 24 προκηρύξαντος ᾿Ιωάννου πρὸ 

Ῥμοίία ἴῃ Ἰοχΐοο, αὉΣ Βαθο ἰδηΐατμῃ Ἰοραηίατ : τροποφορεῖν. τροπώσο- 

μαι, νικήσω, ὑποτάξω. Ἰταρτίτηϊβ νϑτὸ οοιητηδηδίαγ δαοίογ ἰαῖο Οτὶ- 
δοηΐβ, αὐἱ δῖ. Ἰορὶὶ δας 1, 81. ΟΥ οοπίν. (618. ΤΥ. ὑ. ὅ57. (αἱ Ιδοιῖο 
σοταρτο δία 6 παχπ) ἰΐθτη Θυίπὶ (1 ΕΖθοῆ. μοπι. 6, Θ. οϑαρροτίανίι 

Θηἶπὶ ΤΔΟΥ68. {108 ἀοτηἶπ8 ἀδα8 ἔπι, ἀποτηοᾶο 8] 418 Βαρροχίθι ΒΟμλο 

ΒΠΠπτὰ βαπ. ΓΡῚ ΓΤ ἸΠΟΓΘ8 ὨΟΒΙΓΟΒ Ββαρρογίδί ἀθὰ8 δοαϊ ὈΘΒΒΊ ΟΠ 68 

ΠΟΒίΓΑΒ ρογίδί Η]1ὰ8 ἀ6ῖ:“ ἴθ Μαίίῃ. μο. 230. ΜΟΥ σογανῖ 6 ἄομι. 

ἀδ. ἴὰυ8 ααυοιηλάιηοα, 5ὶ ρῬϑίου τιουϊρογοῖ ἢ] Ππαπὶ δαιτη.“) Αοςοάϊ Τ,οἱΐ 
γ»το Αἰἴῃ. 1, ὅ. μᾳαοιποάο ἔονϊξ ἰ6 ἀοπι). ἀ68 ἰππ8, 8βἰοαΐ αυ18 ἕονϑδὶ 

ποπῖο δ] ατα βαππ)." (απ ᾶδὶ ἰηϑαρον ΥΝ οἰβί. ἤδης δὰ Ἰδεϊζοποτη Ταῖ- 

θατα 1) Οαδηῖ. 23, 6.) ΑΔ βϑηϑῦμ οὗἉ οἱ. οῃπι 9, 22. Ιἄθτη συ πη, Ρ6Γ- 
ΓΑΥΌΤη 8110], Βαθοίαν ἴῃ Β6Π0]. ΑΥὐἸβίορῃ. (ο δαϊ14. βὰ0 οὐ χρή) δὲ Οἱο. 

84 Αι. 18,29. (»ἷη Βοο τύφον μοι", πρὸς ϑεῶν, τροποφόρησον.") - 

19. Β 58} οἱ χαν [ ἔπτα .. Ε Βοᾶδτ ροϑὲ γανααν (Ρ 84. -αμ) Ροῃ | εν γὴ 
ον ΒΕ ἃ] ἐν τὴ  κατεκλήρονομι. 6. ΑΒΟΡΕΘΕ [ἰοὐἱ Δ] ρ] 860 ΟἿ ΤΉΡὮ" 
Οες εδὲ .. ς (ΞΞ 6Ρ 82) κατεκληροδοτήσεν ὁ. ταῖη αἰ νάττ ρᾷπο ΤῊρἢΝ 
Ι ΒΡ." ο 413 δορ β8ῇ οἵὴ αὐτοῖς [ αὐτῶν... Ὁ ΒΥΥΡ ο.ἢ τῶν αλλοφυλων 

20. καὶ μ. ταῦτ. (Ὁ" ΒΥΓᾺΓ 4γ80 βϑίῃτο οἵη μὲ. τα.) Ἀ. ]. 6. Ὁ ΕΘΗ 8] 
Ιοπρα Ρὶ ἈΘΌΡΡ 8.ὦᾧΡ ἃ] (Ἰἴϑι βυσγυῖγ αὐ δοίτο) ΟἿ ΤΉΡΙ1.3 Οος.. 
1η (60) δαίθ ἐδωχὲν βοῇ ὁ. ΑΒ0 ἰοἷϊ 4] νρ' σορ τὴ (β8 ἢ} καὶ ἰδηΐαπι 
οἴηίβδ5 μέτ. ταῦτ) οαἱ [ ὡς... ΒΤ  εως (ἃ εἰ φιιαβὲ απηΐβ εἴο, νῷ φιαδὶ 
»οϑὲ ἀπηο8 οἷς, δδῖῃτο δὲ ροϑὲ αἀπποὸβ δἱο)  Ε 8] 888} ἃ] ΟἿγ εδωκ. 
αὐτοὺς [ Β (ΐοτῃ ἃ νάξγ) 1οἵϊ οχὴ τοι" 

21. Ἰο βασιλεαν [υ ϑεος .. 4." 84. 4119 (6 οἀάἰδί 400 Υ͵ δὲ : νὰ γ 
τοβρίοὶ δὰ Βοτ. σουγθοί 68 6. ΒΡαρ. αὐἱ δά ἢ. ν. ηοίϑ᾽ἥ, : "ΟΠ εϑὶ 

οταὶ 6 ἀυτη ποτηθῃ 7) 618...) οἵη (ϑὅ. ροϑί σαοινλ Ροη) | κευς 6. ΑΒΟΌ .. ς 
(49.) κυς α. ΕΘΗ 8] αὐ να οὔηῃ; ἰΐθπι βενιαμευν ο. ΑΒΟ οἱ ({-μεῖμ) Ἰοῖῦϊ ὡς, 
(49.) -μὸν ς. θείᾳ - μη») οἷο | τεσσερακ. 6. ΑΒ .. ς (15) τεσσαρακ. 
6. ΒΓ ἜΘΗ 8] ρῖ6υ... ἢ 1Ἰοῖϊϊ μὲ 

22. τ. (0 οτῃ) δαι". (ἀ6 -υεεδ, -υὐδι - βιδ οὗ ὰ ΜῈΟῈὲ|Ί, 1.) αὐτοὺς 6. ΑΒΌ ΘῸΡ 
ΒΔῃ .. ς αὐτ. τ. δα. δ. ΟΕΘΗ 8] αὐ νάττ οππῃ νν ρὶ ("τ δἱ [ Ε ηυὐρον } ν" 
84. ΟΥἷ τον (ΟΥ' ὁ) υὑνὸν νέσσ. [ ανδρα (Β οτχ) κα. τ. καρδ. μ. ος .. 
Ἑ οἵη 

28. "0 ϑέος ουν απὸ τ. σπ. αὐτου [ ἤγαγεν 6. ΑΒΕΘΗ 1Ο 4] Ρ] 859 (11. 
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’ ἊΝ ’ ᾽ “ "- - 

προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μδτατοίας παντὶ τῷ λαῷ 
3 ᾽ ς 4 » 

Ἰσραήλ. 20 ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ ̓ Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν Τίνα με 
ς » 2 Σ) ΙΝ Σ ἡ“, 2442. 3 ν»ν» ἾΌΣ " ζ 2 
ὑπονοεῖτε εἶναι, οὐκ εἰμὶ ἐγώ ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ ἐμὲ οὗ οὐκ 

.Κγ 4 ἐ , ἄν » “ . ; « 

εἰμε ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι: 20 ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ 
’ 2 Α Ἁ « 3 «. «. ’ Α ᾽; ζς» « ’ 

γένους «“βραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν ϑεόν, ὑμῖν ὁ λόγος 
“- ;᾽ 3 ᾽ - 

τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 21 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν 
Α Ὶ Υ̓͂ - »-“ 

“ερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς 
φων»ἀς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας 

Α 

κρίναντες ἐπλήρωσαν, 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανάτου εὑρόντες 
, “οὖ 2 - »,,,ρ, « . , 
ἡτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεϑῆναι αὑτόν᾽ 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα 

Ἁ Ἁ 3 -“ ’ ’ 3 ,: “- ᾿ " 

τὰ περι αὐτοῦ γεγραμμένα, καϑελοντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔϑηκαν εἰς 

Ἰοοῦ αρνηγωγ.) νυξὶ (οἷ. δὰ ἔχ ἀδιηϊά, ποη [0]} οορ δϑίμαγ ἂὺρ ΑἸ ΟἿγ 
οοτηῖα ΤῊ ρΡῃ 1" Οδο Αὑρ.. ς (ΞΞ ΟΡ" 52) ἠγέιρε ας. ΟΡ δ] τυ [0] δβδῇ 

Βγταῦγ 4] Ὑμπάγε ΟὨγίχι ΤῊρἢ οδὲ (,,ὔγευρε λέγει, οὐκ ἔκτισε" τὸν γὰρ 

ὄντα ἤγειρεν, οὐ τὸν μὴ ὄντα!) [ σωτ. νησ. (ἰ. 6. σρὰ υν») 6. ΑΒΟΡ (σ. 
τον ἔΨ») Ε 8] τυ: νν ρὶ Αἰᾷ Τμάτγι Τρ Οδο Αὐὑρ (419 ΟΠ ν3 οπὰ νησ.).. 

685 (σριαν 58'.) 41 μ] 0840 αϑίμειγ ΑΥΡ 5158) ΟἿγΙ οἀἀ ΤΉρ1 (δὲ τοχί εἰ 
σοι) σωτήριαν 

94, υᾶτ νωανον  παντι τω λα. (Α] δα τοῦ} ὑσρ. ὁ. ΒΟΡΕ 108} 4] ρτῃ νν 
ΡΙῚ Ομτῖχιὶ ρας... 6Η 8] ἔδτϑῦ δὺΡ 8]5. 8: Οῃγόοιῃ ΤῊρΕ 15 Οδο οπὶ παντυ, 
ἰΐθλ ἃ δἱ Ἰοῆρθ ρὶ δὲ} 8158: Οῃγόοη ΤΏΡ 2 Οδο οἵῃὴ λαω, 813 Βδἢ 

ΟἿ υσρ. 
25. ο τω. (: : ̓ἴα ταῦ α8) ὁ. Β6. 8] 16 ν ΟἿγ ΤῊΡΗΣ .. ΑΟΌΕΗ [οἵ 4] ρϑᾶπο 

ΤΠρΡὮ" Οδο οδὺ ἑωανν. (Βτ' -ανὴης) : 18 Τὴ 49. (:: δ 118 ΡΙ Γιατ 486) 
Ι τινὰ μὲ 6. ΟΡΕΘῊ 8] δε οί ΥΥ [6 γὙ6 οὐ ΟἿγ 8]... [1 τι ἐμὲ 6. ΑΒ 

1οΐϊΐ (τὲ μαι) Β8Ὰ (ς δῖα: τ. μι. εὐγαὺ; οὐκ) [ἐγὼ .. Ἑ θ8. 12.19ε0 Β6ΑΕΤ 
101 ΤᾺΡΙ5Ξ᾽ δἀὰ ο χε [ νυν αλλα ] Ρ" μεϑ' ἐμὲ 

26. καὶ ον... Β οἴῃ καὶ [ΑὮὉ Ἰοῖϊ ἐν ἡμὺν τὸν ϑέὲον.. Ε Β6αΕῚ δἀά ακοι"- 
σατε | Τ,π μιν ὁ λ0γ. α. ΑὉ 1οἵϊ 413 Βδἢ ΒυῪΡ τῶβ | ὁ 8] τὴῦ 86 Ὁ ΔΥτὴ 
ΒΥΤΡ ὁ λ0γ. οὕτος (4] ΒΓ ΪΓ δαί μ αὖ Ἄττῃ ἀτθ οἵη ταυτης) [ ἐξαπεστ. ο. 
ΑΒΟΡ Ιοἵΐ 4] ἔσθ ΟἿγ οδὲ... ς απεσταλή ο. ἘΘΗ 8] Ρ] ΤΗΡΒ  “ Οος 

21. ΟΕ ἸοΓ 4] ρ] νᾷ 81 ΟἿγ3 οἵὰ ἐν  ὑὔ οὐ αρχ. αὑτῆς (Ββῖ6 εἴ. νρ) αγνοη- 
σαντες τας γραφας (6(. Ε ΒΥΓ γραφ. ρΡῖῸ φῶ». [ πρύναντες .. Ὁ 
Ργάθιῃ καὶ 

38. εὑρόντες .. Ὁ θ΄ 600 Β8}} ΒΥῪΡ ὁ." δούμιῖγ 4] δἀὰ ἐν αὐτῷ | ητησ. εἷς 

.. Β" χρειναντες αὐτὸν παρέδωκαν πειλατὼ υνὰ εἰς αναυρεέσυν 
49. ἐτελεσαν ὁ. Β0 (Ὁ -σεν, " ἐτελουν) ἘΘΗ οἷο... ἃ (64. ΥΥ οἱ.) 4] αἱ 

γάϊν ῥϑῆς ἐτελήῆσαν : βὶς οἀὰ ΕἸ2 [864 ποῃ ς πθ6 ςθ 1624.] γι δὲ 41] 
παντὰ ο. ΑΒΟΘΕΘΗ [ἰοἵΐ 4] Ἰοῆρο ἢ} Οδχ ΤῊρΡὨ1.2" ς (ΞΞ ΟὉ 82) ἁπανταὰ 
6. τηΐῃ δίᾳ Οδς | Β νγΥ Ρ] (πο νρ βυτῦ ) τὰ γεγρ. πε. αὐτ. ] γεγραμμ. 
(υατ᾿ δἀὰ εὑσιν, ἃ φμαδ -- - 8067. δε π) .. Ὁ" ἃ δΔὰά ἡτουντο τὸν πειλατον 

τουτον μὲν σταυρωσαι, καὶ ἐπιτυχοντὲς παλὺν και. δἰ ΠΆΠΠΟΥ ΒΥΥΡ πὶ 
(φοβὲ γεγραμμ.) βἷο : Ῥοβίᾳυδιῃ ογιιοἰῆχαβ ϑββϑί, ροίξθγαμῦ ΡΙ]δίπτα αἱ 

- 

Ις 8, 15. 
ΙΟ 1. 21. ὑΡ. 

;ς 33,33, 

1,ς 28, δὅ8. 



1, 8. 
10, 40 5. 

Ῥε2, 

14 ΑΟΎ. 18, ὃ0. Οτϑίο Ῥαΐϊ! οοπεϊηυδίυγν. δ 6 ΟὨ 5 

μνημεῖον. 80 ὁ ὁ δὲ ϑεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ γεχρῶν, 91 ὃς ὄφϑη 
ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γωμλαίας εἰς 

- 2 “- Α ᾽ 

“ϊερουσαλήμ, οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. δ 
ν- 2 "» 3 , Ἁ . 4 ’ὔ 3 7 

καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεϑα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν 

γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ ϑεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὑτῶν 
τ ἡμῖν ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, 88 ὡς καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ψαλμῷ γέγρα- 

ἩΦΌ 1, δ. 
[4 Α Α ’ 

πται Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. δά ὅτι δὲ ἀγέ- 

Ὧ6 Τἴρπο ἀθίγαῃθγοηΐ δατη. Πηροίγαγιηΐϊ, οἱ ἀο γδ ἢθηἴ68 Θῦτῃ ροϑαθγππί 

θῦσαι ᾽ὰ ΒΘρα! οἶγο. [ ξιλου.. Ε ΒΥΥ σταῦυροι! [ Ὀ" ἃ καὶ ἐϑῆκαν 
80. ν᾽ ἐούιῃπη νϑύϑαμῃ δὶς πα θοῦ: ον ὁ ϑὲε. (ἃ δα τνέγ0) ἡγειρὲν 
81. ος .. Ὁ 6 ὁορ βδὴ οὔὐτὸς [ "ὶ ὠφϑῆή τοις συναναβαινουσιν (ἢ - βασιυν) 

αὐτω α. τ. γ. ε. νὲρ. ἐφ ἤμερ. πλείονας (ἢ πλειους) νυν 6. α΄ Ἰοΐ κα] 

[ογ δῦ βυγ ΘῸρ 58} δϑίῃτο 84γ8 οδί (ἴθι καὶ νυ δύ); ἰΐϑιῃ αχρὲ ψὺυνν 
187. νῷ βυῖρ.. ς (ΞξΞ θὲ 82) οἵῃ ὁ. ΒΕΘΗ 8] Ρ] δϑίῃρνΡ δῦϑ ΟἿΓ αἱ [ἢ 
οἵη αἰἱ'τοι! 

82. πατέρας .. ΒΕ 8] νν τι δἀὰ ἡμῶν  " δἱ ΗἸ] γένομ. ἐπαγγ. ἰ αὐτῶν 
ἡμιν (αἰταπηα οπλ ΘΟΡ; ΟἿΏ ἡμῖν ΒΔ} 8ΔὉὃ᾿ Αὐτὴ πι8 Β6α 81) ο. ο ἜΘΗ οἵ 
8] αἱ νά γ 6γ οἵω βυγαῖ 4] Οἢν ΤΉΡὮΣ Οδο (ἴ6πὶ ὅ.1661 ΤῊΡὮΗ" αὖτ. 
υμιψ) .. 16. μῦν... μὰ μων 6. ΑΒΟὉ γῇ ([0] ὑμω»)} δου! Η]] (ημι. 8. 
υμ.) Ατὐὸ Βϑᾶ | νησουῦν .. Ὁ 8] Β8ἢ ΒυῪΡ ο.ἢ ΑἸ ΗἸ] τὸν κυριον (181. 
ΒΥΥΡ Ηἰ] δαα ἡμὼῶν) τῆ. χρυστον (οι Β.ΓΡ ).. ΑἸ αὐτὸν ἐκ ψέχρων 

88. ὡς καν.. Ὁ οὕτως γαρ [ πρώτῳ ψ. 6. Ὁ ΟΥ̓ΒΟΒΟΙΪ (ἴῃ ρ5.3 δυσὸν ἐντυ- 

χόντες ἑβραϊκοῖς ἀντιγράφοις ἐν μὲν τῷ ἑτέρῳ εὕρομεν ἀρχὴν δε ὑτέρου 
ψαλμοῦ ταῦτα, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ συνῆπτο τῷ πρώτῳ. καὲ ἐν ταῖς πρά- 
ἕξεσι τῶν ἀππ. τό Υἱός μοι εἰ σὺ κτλ. ἐλέγετο εἶναι τοῦ πρώτου ψαλ- 

μοῦ" ὡς γὰρ .γέγραπται, φησίν, ἐν πρώτῳ ψα. Υἱός μου εἶ σύ. τὰ 
ἑλληνικὰ μέντοι ἀντίγραφα δεύτερον εἶναι τοῦτον τῶν ψα. μηνύει. καὶ 

τοῦτο δὲ οὐκ ἀγνοητέον ὅτι ἐν τῷ ἑβραϊκῷ οὐδενὶ τῶν ψα. ἀριϑιμὸς 
παράκειταν πρῶτος, εἰ τύχοι, ἢ δεύτερ. ἢ τρίτ.) Θδογρϑῖθχ (ἐθβῖθ 

Βοηβο]ΐο 811184) ᾿ΐθτα (ψα. τω πρωτὼ) Οεδοθᾶ ΗΙἑ (}]υγθβ ποβέγισα 
ΔΙΩὈΊΠ.ΟΒ ἔδοῖὶ ἀροβίο]οδ δαυοίογ 48, αἴγατη ΡΒ8] τυτη ἤσπο σΟἤΔΟΓΘ- 

ἴθπιὶ ρτΪπλο οἱ νϑ]αὔὶ ρῥυΐτηὶ οχίγθιη απ Ραΐθηΐ 6886, Δ ν6͵1Ὸ Βα δ᾽ Δορηΐθιῃ 

οὐ βθοαηάμτῃ ρούϊαΒ πομηϊηθηΐ. Νϑιηαιθ ἴῃ ΔΟΌΪ 5 ΔΡΡ. ρῥσχίμαυση σης 
ΒΑθοΥὶ δία! 6886 Β ογδίϊομα Ὁ. ῥα} ἰΐα ἀοοοιατ) οἀ Ἰδὲ καρ Βοά 
(,ᾳυϊάϑιῃ οἀἀ Βαθδηΐ: δἱοιέ ἐπ ργΐπιο ρβαΐπιο βογίρέιηι 68,. Θυοὰ ἱἰα 6χ- 
Ροπίζατ, ῥτμαατη οἱ βοοαηαϊη Ρ8. σΟΙΩΡΟΒΙΟΒ΄᾽ - -). Ιἄάθτα ἐθϑίδηϊῃγ 

Τοτί (Δάν. Μοείοῃ. 4, 22. ἐπ Ῥγίπιο [8]. 8θοιιπ 0] ρ8. Εὐζδιιδ πιοιι8 68 (με οἰο) 

Ογρῖδ8 Ηΐοῦ Οδϑβίοα, ἰθβίδηδα γα δ ρΡ8. 1. οἱ 2. ἰη ὑπὰπὶ σοπϊυῃοίοβ 

[κδὺ (ΔΡ0]. 1, 40. αὔονιί αἰγυβαιχο ἰΘχίαμα ποη αἰδέϊηοίιτ) οὶ] ΔΡ 
Αὐρ : ἰὰ ατοὰ ὁχ ΗΘὈγδΔϑογαῃ α88 561] ααὰπὶ ΕΑ ΌἾηὶ (ν: 46 ΙΘΟ08 80. 

Ὑγοδι.) ἰατα ατδβοὶ αὐ Ἐπ ΕἸ ἢ (πολλὰ τῶν ἑβραϊκῶν ἀντιγρ. συνημ- 
μένον ἔχουσι τῷ πρώτῳ ψα. τὸν δεύτερον, οὐ προσκειμένου τοῖς ψα. 
ἀριϑμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς) διοίογοβ ϑιιπὶ ἰρβίϑαιθ δηξαυΐβ 1 τὶβ βοτγὶ ρ ἐδ 
Ρτοραίαγ. .. ς (ΞΞ 6) ψ. τω δευτερω ὁ. ΕΑ 4] ρον νν ρ]θὸῦ ΟἿγν ΤῊΡΗ 
ΑἸΩΌ; ἰΐθσῃ ροβὶίο τὸ) δευτ. ροβέ γεγρ. ΑΒΟ Ιοἱΐ 4] σὰ : ἰΐϑθαι δευξ. ψ. 
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᾿] - πὲ , [ 

στησὲν αὐτὸν ἐκ νεχρῶν μηκϑτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφϑοράν, "Ἐο 55, 5. 
σ Υ̓ [κέ ὠ»ν 

οὕτως εἰρηκεν ὁτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Ζανυεὶδ τὰ πιστά. 838 διότι "Ῥ" 6, 10. 
4 3 ἐ  », ᾽. 3 ’ , ΩΟ ’ 3 “- , 

καὶ ἕν δτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις τὸν ὁσιόν σου ἰδεῖν διαφϑορᾶν. 
. Α Α “- - -«- - - 

96 4Ζαυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τοῦ ϑεοῦ βουλῇ λει 5, ᾽ἴ εἰ. ι ΐ ΐ ἶ “ 
[4 Α ᾿ - 

ἐκοιμήϑη καὶ προσετέϑη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν δια- 
φϑοράν᾽ δ ὃν δὲ ὁ ϑεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφϑοράν. 88 γνω- 

Α . Υ ςκ« ΗΥ̓ 2 , σα ᾿ »ν»» 
στὸν οὐν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὁτι διὰ τούτου υμῖν ἄφεσις 

΄ - Α τ 

ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, 89 καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήϑητε 
ἐν νύμῳ Μωῦσέως δικαιωϑῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαι- Βο 5, 8. 

ὯΝ 40 ’ ΎἽ Ἁ 3 η 4 3 4 3 - ᾽ 

οὔται. βλέπετε οὐν μῇ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἔν τοῖς προφήταις 
Α 

41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ ϑαυμάσατε καὶ ἀφανίσϑητε, ὅτι "Ηαν ι, 5. 

- -α πο... 

Ἡ 8]. Ιπᾶϑ 1.5 Ψ. γέεγρ. τω πρώτω (βῖπο ἰδβϑίθ; βεἃ γοβροχὶΐ δὰ ΑΒΟ 

ἀπδΔαὰ6 9) .. 46." οἀαἰδῖ κρ Εταβίὴ Η ΘβΡρτθ50 τναλῥίω (8:6. ὨΙΩΘΓΟ), 8βὶ- 
ταὶ τον Ογρ (δὰ Θαυϊτίη. 1.) ἴῃ οἄ. Εγδβιη. (: ἰὰ αυαοᾶὰ Βοηρ. ρῥγοθδῦ) | 
Ὦ ΒΥΓΡ τῷ δαἀὰ ἴῃ ἢ. αἰτῆσαι παρ ἐμου καε δωσω σοι ἐϑνὴ τὴν κληρο- 

νομιαν σου κα τὴν κατασχεσιν σον τα περατα τῆς γῆς 6 8. 2, 8. 

84. οτε.. Ὁ 187. ΗΙ] οτε ] ανεστ. αὐτον ..Ε 68. ΒΥΓ 819 ΤῊΡΙ5 δἀά ὁ 
ϑεοὸς Ϊ μελλονταὰ (813 ΤῊΡΕἷ μελλω») .. Ε ἃ] ΟἿγ δάά αυὑτον ] δαυειδ, 
-υἱδ, -βιδ: οἵ δὰ Μι 1, 1. 

835. διοτι ο. ΑΒ ἸΟΗ͂ 97. 98.18 Β8ἢῃ... ς 49. διο 6. ΠΕ6Β Ἰοε 8] ρου νν 
Ρτὰ ΟἿγ Τρ Οδα.. δ΄ (ἃ ἑάδοφιιθ) ΒΥ. 89 δοίῃυῖγ οτη | ἐν (18. δα ὰ 
τοὶ ἐτερὼ (16. -ρα) ..Ὁ ἑτέρως (νᾳ αἴΐαδ, ἃ αἴΐα), 600 588} ἐπ αἴΐο ἴοσο 

86. Ρ 36. νᾷ 8] οπιὶ μὲν [προς τους... Ο προὺυς [ ΑΟΡ εἐδὲν (πο ᾿ΐθιῃ ν. 

84) 
87. ον... Ὁ’ ο [0 ϑεος .. Ἰοϊΐ ογὰ [ἃ 40. 8] 4114 οἵὴ νϑύβαπι, ἰΐϑαι 1.190, 

οτὴ νυ. 86 οἱ 87. 

38. ἐστ. ὑμῖν... Αἰ ὔμ. ἐστ. ] δια τουτου .. Ἑ 8] δοίῃυῖν δὲ αὐτου .. Β" 
4110 οδὲ δια τουτο [ ἀαφέσις (Ὁ --σεις) .. Α --σὲν 

39. καὶ (Ὁ ΒΥ1Ρ 6." δαἀ μετανοιαὴ) ο. ΒΟ ΕΘ Τ6]} αἱ να γ ὁτηὴ νν Ρ]ῈΓ 
ΟἿ; 8] .. 1ῃ οἵχὰ ὁ. Αο" 8πὶ ἔχ ἀδηιΐᾷ 01 δϑίῃρρ [ἃ ἐδυνήϑητε... Ὀδτ 
ηδυνηϑῆμεν ] νομὼ 6. ΑΒΟΡ οἵ 40. 8] 8114 οαἱ Οἢγ.. ς τῶ γνομι. ς. Ἐα 
41 Ιοθ ὃὶ ΤᾺΡ᾽ 3 Οδο] μωυσεως 6. ΒΟΕ 8] τὴ ἃ οἷο ΟἿγ οἰο... ς 
μώσ. ο. ΑὉὰά 8] Η] οἷς [ Ὁ Βυτρ πιβ ἐν τουτω οὖν (ἃ θπΐηι) ] πιστευων 

..1 δΔαᾶ ἐπ αὐτω, 5 πι 116 Β8ἢ} εἰς τουτον [Ὁ 187. ΒγγΡ πὶβὶ δἀὰ ἴη ἢ. 
παρα (187. τἂὰ τω) ϑεὼ 

40. ἐπελϑὴη (α16 ΟἼτόοτα . θοι, 84. ελϑη) 6. ΒΌ 81ὅ τὴ [0] αἱ εδί..ς (49.) 
δἀὰ ἐφ υὑμας ο. ΑΟΕΘῚ 8] ΙοὨρ6 ΡΪ νν ῥ]6γ ΟἿγ 4] (187. εἰς υμας ἰάαπθ 

Ροδβί προφητ. ΡΟὨ) 

41. ἰδετε... ὶ ΒΘάΕ᾽ ἀκουσατε [καὶ ϑαυμασατε .. Ἑ 4115 Β66ΕΥ β]θἃ δἀὰ 
καὶ (οι Ε Βοᾶδη) ἐπιβλέψατε, οδάθιῃ ργϑθτη 1 817 βὺτρ ΟἿν (868 ἐμβλ.) 
ΤὨρἢ5 ; ᾿ 



ὃ ΑΟἹ. 18, 49, Ῥαυ]ὰ5 οὐ Βαυμαθαβ Απεοομδα Ρἰβἰ αἴ 6 ΟὨγ. 

ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύ- 

σητε ἐάν τις ἐκδιιγῆται ὑμῖν. 

42 ᾿Εξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον 

λαληϑῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 48 λυϑείσης δὲ τῆς συνα- 
γωγὴῆς ἠκολούϑησαν πολλοὶ τῶν ᾿Ιουδκίων καὶ τῶν σεβυμένων προσ- 

ηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἴτινες προσλαλοῦντες ἔπει- 
ϑὸ» αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ ϑευῦ. 44 τῷ τε ἐχομένῳ σαβ- 

βάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνηχϑη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 
4 ἰδόντες δὲ οἱ ̓ Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλύσϑησαν ζήλου, καὶ ἀντ- 

41. εργαζ. ἐγὼ ς. ΑΒΡ 10 4] νρ (εἴ. δτὴ ἔα 81) 58} ἅυτὴ .. ς ἐ7γ. (ΤὨΡΉ3' 

δηΐθ ἐρ07γ0Ψ» ΡΟ!) ἐ07. ὁ. ΘΕΟῚ 8] ρΙ6γ ἀδθηλϊα 8] ΟἿ οδὲ 8] .. ἢ νυν 4114 
οἵὴ ἐγὼ | ἔργον 860 6. ΑΒΟΙ 1οἵ ἃ] ρῖχ νρ' 00 588} δϑίῃτο ΤΡ" .. θῈα 
81 ἔογ 640 [0] Βγγυῦτ ΔΘΓΏΡΡ ΔΥῪ 8] ΟἿγ Οοϑιη ΤΡ ἷ Οδο οδὲ [ὃ (65 
6, ΑΒΟΡΈΟΘΙ ΟἿ 4150 ΟἿγ ΤῊρΙ "3" οος (ΞΞ 82) ὦ 6. 1. 84] πιὰ Οὐδ Οδς 
οδῦ Α6 ἃ] ἐχδιηγειται, ἢ 8] -γΚησεται Ὁ ΒντΡ ο.ἢ δἀὰ ἴῃ ἢ, και ἐσιγῆσαν 
(- σεν ΒΥΥΡ) 

42. αὐτῶν 6. ΑΒΟΌΕΙ [οἷΐ 4] ἔδγοϑὸ νν' 0] (ΒΤ ργϑϑίω εξ) ΟἿγ οδὲ 0888... 
ς (ΞΞ 6Ρ 82) ἐκ τῆς συναγωγὴς τῶν ἐουδαίὼν 6. τηῖη τα ΤΡ. Οοο, 
1ύθπη ργϑϑιηἶββο αὐτῶν α 4] τηὰ 851] ΤρΡ5. ΠΊΡΘτΘ δούμας; δὲ γοσαγιπὲ 
608 τιὲ δἰδὲ πιιπίϊαγοπξ πτπο βοτποπθπι ἴπ αἰἷο βαδό. Ἐξ ὁπχειιηπίέδιιβ ἐΐ8 ἐς 

ϑυπασοσα 8εοιδὲ βιη (ν. 48.) οἷο. Εἰίατῃ ἰόν ΔΥΡ : δὲ γοσατιιπὲ 608 
αιΐάαπι ἀς ϑψπασοσα Πιάαφογῖπι ἢ Ἀογίαγοηξι" σοηῖοα ἑαΐία υότδα δεῆὶ οἴ8 

ἰοφιιεηιἄο 4 6εο φιοά 5ἑαιϊεδαὲ ϑαδδαΐιηι. παρεκάλουν (Ε οἴη, Β 4] [οἱ. 
ΟἸγθοπ) ἠξίουν» ροϑί σαββ. μοϑίϊατη) 6. ΑΒΟΡΈΕΙ Ἰοἵΐ 4] τῶι γν ρὶ ΟἿσ 
ΤῊΡΆ οδὶ (888... ς (Ξξ αν 52) δάὰ τα εἐϑνὴ ο. ἃ 8] Ρ] ΨΥὉΡ 4] ΟδἊς | 

μέταξιυ (ἃ 6 νρ ἃ] τὴ ϑεχιιενέ6) .. Ὁ ἑξῆς, 104. ἐπιόν, 81. δΔἀᾷ τουτεστιν 

τὸ ἐσομένον, αἱ Βα ὲ Απιπιθϑ[ τὰ (Ὁ οτΩ) ρήμι. τ... 4. τὸν λογον] αὉ9 
ταυτα ς. ἢ ἃ] ἔογοϑ ΤΏΡΕ ἢ (6 : ,,νἴοῦιιβ νογβὰ8 6 νδ 118 ρ] οββοιηδί θὰ8 
οοἰΐββα ν᾽ ἀοίαγ) | 

48. σεβομι... Ε Βεάθτ βυγαῖγ 4] δα τον ϑέὲὸον Ϊ τω π. καὶ τω (θα ο1) 
βαρ»... ΒΥΥ αὐτοῖς. Ῥτιδρίογοα 187. ΒγῪΡ ο.ἢ δἂὰ αἀξίουνξες (γοραπὲεδὶῚ 
βαπετισϑηναυ] προσλαλ. α. Ἐα ἢ Δ] ἔογοῦθ ΒΟΑΒῚ νῷ 5γγυ βιὅ: Οϑο ΤΒΡὮ 1" 
ος (-Ξ- 6090 532) η δἂὰ αὐτοῖς 6. ΑΒΟΌῚ [01] 4] πὰ νν Ρ] ΟἿν (βϑἄϑοχητα 

οτὰ αὐτοῖς 846) ΤῊΡΙ Σ᾽ οαἱ [ προσμεν. 6. ΑΒΟΘῈ Ιοἵ ἃ] ῥυτὰ ΟἿν ΤῊΡΒ5" 
οδὲ ..ς (ΞΞ 6Ὁ 82) ἐπερίεν. 6. 6 8] ρὶ ΤΏΡΕἷ ΡῈ ΠΒοαδΥ βυῦρ τβ δαᾶ 
ἴη ἢ, ἐγένετο δὲ καϑ ολῆς τῆς πολεὼς διελθεῖν (κ Βοάδτ κατα πασαν 
πολιν φημισϑηναι) τον λογον (0 δἀἀ του ϑεου) 

44. τὲ ᾿ς. ΒΕΒΤᾺ 8] 9] βυγῦγ βοίῃτο (46 1}}ΡΡ οτ) ΟἿΥ ΤΉΡΗ Οδα οδὶ (α 
ὅ9. Οες τοτὲ ρτὸ τω τε)... ς (ΞΞ- ΑὉ 832) 1ωη δὲ (6) ο. ΑοΡ Ιοἷ 8] ρῃ 
ν᾽ Ο0Ρ 888 81! ἐχομένω 6. ΑΟἾ ἢ 84. 40, 8.Ρ6 415... ς (ΞΞ 6Ὁ 82) ερχο-- 
μένω (6) ο. ΒΟ ΕἾ ΤΟΙ Ἰοἵΐ 4] ρΡ] ΟἸιν δ] :: οὔ ἴο 18, 88. πασα ..Ὁ 
ολη, 6 νρ τοιΐτογβα, ἃ ἰοία Ϊ τον λογ. τ. κυρίου (κυρ. 6. ΑΒ ἢ 108 84. 40. 
180. 4] πὰ δῖ ἔτι [ο] 8] 88}} οαΐ; ς ϑέου ο. ΒΈΟΕΘ 8] ρὶ νρϑθᾶ ἀριηϊὰ ΟΡ 

Δ] τι ΟἿἿ 4] : οὖ νν 844 οἱ 8, 28ὅ.).. νυν παυλοι! 

45. ἐδοντ. δὲ (1οὐ ογῃ δ.) .. ἢ πολὺν τε (ἃ οπι) λογον πονησαμένου περετου 



ΡῬτδϑαϊοδπΐθβ ἰπ814118 Τπἀδθοσγυχῃ δ οἰαπέασ, ΑΟΤ. 18, 0. 77 

ἔλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ ΠΙαύλου λεγομένοις ἀντιλέγοντες καὶ βλα- 
ἕω ’ ᾽ὔ « - ΛΑ -ὀ ’ 

σφημοῦντες. 406 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
τ ἢ ι - ΄ 3 -- Ἂς κα Ἁ ’ - ν 

εἶπαν Ὑμῖν ἣν ἀναγκαῖον πρώτον λαληϑῆναι τὸν λύγον τοῦ ϑεοῦ 
3 Ν Ψ 2 » .Ἂ Α 2 γφῳ. » ’, ς . πὸ 

ἐπειδὴ δὲ ἀπωϑεῖσϑε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 
2 ᾿, ι δ Α ,ὔ 3 Α ΜΝ ς ᾿ : 41 σ Ἁ Σ ’ 

αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφύμεϑα εἰς τὰ ἔϑνη. ουὐτὼῶς γὰρ ἕντὲ- 
« - { 5 - - “- 

ταλται ἡμῖν ὁ κύριος Τεϑεικά σὲ εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς Εὐει ο 

σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔϑνη ἔχαιρι τὴ 9 ἐσχ 9 γ7. εὙα ΕΟ] ἘχΟΊΘΟΥ 
δ 8947 Α - ’, νιν» ς Ὁ 1 

καὶ ἐδύξαζον τὸν λύγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἧσαν τε- 
’ 2 κ 5 : ᾽ .ἐ ’ - ’ ῦ 

ταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον᾽ 49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι 
σ - ; [4 Ν 2 -. ’᾽ Α 4 

ὅλης τῆς χώρας. 80 οἱ δὲ ᾿Ιυυδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβυμένας 
“ο΄ Ἁ -- Α 

γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπη- 
Α “- ᾿ Α 2 

γειραν διωγμὸν ἔπι τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐ- 
-..-ῦὗ θ .-.---ὖὃ. 

κυρίου καὶ ἐδογτες Ϊ τοὺς οχλ. (ΑΘ ΊΏΓΤΟ οτη)... ἢ (88) το πληϑος Ϊ τοῖς 
.. ΡῈ 14." εγγν δαὰ λογοις τοις (υὗ οἸη) [[μπ ομὴ τοι; 6, ΑΒ ὅθ. οοπίγα 
ΟΡΕΘΙ 8] ἴθι οὐ οδί ΟἿγ ΤῊΡὮ | λεγομίένοις 6. ΟΡ6Ὶ 8] Ρ]6Γ 41] ΟἿ γ 
ΤῊΡὮ οδὺ..  λαλουμένοις ο. ΑΒΕ οἷ 418 (:: 10, 14. λαλ. ποι Βαοί; 

8Β6α πθ66 λεγ. 8, 0. 27, 11. ὙΠΑθαΐαγν ποβέγο ἰο6. γαρϑίξζταμῃ λὲγ.) .. 413 
εἰυήμενοις Ϊ αντελέγοντ, καὶ 6. ὍῚ 8] αἱ νάϊτ Ρ}] ΒΥΥΡ ΔΤΡ 8] ΟἿγ ΤῊΡἢ 

Οες .. Ε 14." ἐναντιομενοι (βῖο οογίθ Ε) καὶ .. 6} ]7.ὴ οτὴ 6. ΑΒΟᾷᾳ Ἰοἵϊΐ 
81] Ρ]820 νν ρὶ οδἱ 

46. ἢ 108. παρρησιασαμενος | τὲ 6. ΑΒΟΘΒΓ 1οὔΐ 4] τὰ Δοίμαϊν (Β8}} ΔΤΡ 
οἵὴ; νῷ ἐϊιπι6) οδὲ ... ς δὲ 6. ἘΑῚ 4] Ρὶ νν τὰ ΟἿγ 8] [ὁ βαρν. .. δ 68. 

ΤῊΡ "οἵα ὁ  εἰπσὰν 6. ΑΒΡ (δὰ προς αντοι-ς) Ιοἵϊ,. ς -πον α. ἘΘΙ Δ] 
ΡΙΩΓ [ην...0 171]. οἵχὰ ; Ὁ ροβὲ σρωτ. ροι 7] 87 οτὴ ὧγναγκ., 100. Οτϑ 
(κεἀ' πάθε) Ογν Ηΐθυῖ οσὰ πρῶτ. | ἐπειδὴ (Ὁ 1οἵ 413 ΟΥό ἐπεὶ) δὲ 6. ΑὉ 
ἘΔ ἃ] Ἰοῆρα ῥ]οῦ γσν γπὶ Οτὅ Τηατιδ Ογ3 ΤῊρΡΠ2 Οες.. μη οἵ δὲ 
ς. ΒΌἢ Ιοἵ᾽ 180. (0ρ ΒΔ} ΒυΥΡ οὐἵ ΤΏΡ" Ὲ νῷ Τματγίδ εαυτ. χρινετε (Ὁ 
κρείνατε, ἃ δῖὴ ἔα 8] ἐμά οαδεϊβ [τὰ ἀομα.}) [Ἑ στρεφ. ἡμεῖς 

Α1. Ὁ" 47. Ογν Τῃάγι ἐντεταλκεν, 1Ἰοἵϊ 4] ἐγτελλεται Ὁ8τ δὅ7," οἷχ 
ἡμῶν (41 ταῦ δῃίο ἐντεέτ. ΡΟ) 0 κυριος .. 9Ὲ 8] Ογρ δάὰ δου :: ὁ ΩΧΧ 
Ι ν Ουρ (Απρ) φως (Ββἶπθ εἰς) τεϑ. (υΕτἢ" τεϑ. φ.) σὲ [Ὁ δῖὰ ἴὰ ἀθηϊᾶ 
Αὐξ 84] τοις εἐϑνεσιν 

48. Ὁ 8υΓ δοίῃυῖγ 4] χαὶ ακουοντ. τα  ἐδοξαζον.. νὶ Αὰρ ἐδέξαντο (:: οὗ 
11, 1.) τ. λο. τ. κυρίου ὁ. α(ν λογ. τ. κυρ. ἴῃ ταβασα)οα Ἰοἷ Αἱ Ἰοηρε 
Ρ] ἀ δ νρ (οἴ. δῖη 41) 88} ἃ] οδί 8]... ΒΌΒΤΕΒΓ 419 σοὸρ Αυρΐ τ. λο. τ. 
ϑέου... 68. αγτανγ δρίῃ δύ τὸν ϑεον, 84. τ. θε. και τ. λογ. τ. κι, 108. 

τ. λογ. ] Β αἰωνιὰαν 

49. διεφ. δὲ (12.1661 γγΡ ο1)) .. ἢ Δϑί μι} ΔΥΡ καὶ διε. [ΑΧ 8] καϑ' ολῆς 
50. "δ΄ παρωτρουνον, Ἰοῖϊ Οδο -ωξυνων Ϊ τας εὐσχήῆμ. ς. ΑΒΟΌ 10] Δ] τηὰ 

ΒΔἮ ΒΥΤ ΔΊ οδἱ Οδββὶοᾶ... ς (ξξ 6Ὁ 532) καὺτας εὖ. ς. ΕΟ 8] ρ] νν Ρπὶ 
ΟἿγ 4] ΡῈ ϑλεψιν (Ὁ δἂὰ μεγαλην») καὶ διωγμ. [ Ὁ ἃ] οπὰὶ τον Ϊ βαυ- 
ψαβ. ο. ΑΒΟΡΕΑΟ Ιοἵΐ 4] τῶι ΟἿγν ΤῊΡΠἢ3 οαἱ .. ς (6 000) ργϑϑπὶ τὸν ὁ. 1. 
ἃ] ΡῚ ΤἈΡΗΪ" Οες | 40. ἐξεβαλαν 



18 ΑΟΤ.18,61. Ῥϑυϊὰβ οὐ ΒΆσγηδθδβ ἃ [πἀδοὶβ [οοπὶο ρα ϊεὶ 

Α ᾿ Α - « τ ᾿] - « Ν») ’ Α Α 

1,69,5. τοὺς ἀπὺ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Ὁ] οἱ δὲ ἐκτιναξάμεδνοι τὸν κονιορτὸν 
- -ν 3 Α 

τῶν ποδῶν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἦλϑον εἰς Ἰκόνιον, 22 οἵ τε μαϑηταὶ ἐπλη- 
- -“- Α ςζςφ»,ν, 

ροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος αγίου. 

ΧΙΝ. 

1 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ᾿Ικονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς 
- ᾽ ἉἯἪ ΕΣ -- 

τὴν συναγωγὴ» τῶν Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι 
Α - 

Ιουδαίων τὲ καὶ “Ελλήνων πολὺ πλῆϑος. 2. οἱ δὲ ἐπειϑήσαντες 
-- Α 4 - - - 

Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν 
᾽ - ς 4 Α σ ’ ’ ’ 
ἀδελφῶν. ὃ. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι 

Α - - - - - “« ’ 

ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι τῷ λύγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι 
ἫΝ - Α ’ ’ὔ 9 ὃ ᾿ - 5: 3 - 4 3 , 9 δὲ 

. σημδια καὶ τερατὰ γινεσϑαι διὰ τῶν χείρω» αὐτῶν. 4 ἐσχισϑὴη ὃὲ 
» -» Α 4 Ἵ “- Α 

τὸ πλῆϑος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οἱ δὲ 
Α - 93 ’ ε ν»»ἤ « ᾿ “- » - ΝΣ) 

σὺν τοῖς ἀποστόλοις. ὃ ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐϑνῶν τὲ καὶ ᾿Ιου- 
“«ἦ ΄- φ 4ἯἪ - 

δαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιϑοβολῆσαι αὑτούς, 

ὅ0. αὐτῶν .. Β οἵη ῦ 

51. τῶν (Ε 81] τὴιι ΒΥΓΡ ΟἿΣ ΤῊΡ 3 ργδϑῆὶ αΖο) ποδων ὁ. ΑΒΟ Ιοἵΐ 4] τὰ 
ν ἢ ΒΥῪΡ δύὰ οδὲ., ς (609) δἀἃ αὐτῶν 6. ΡΕΑα 8] ρ] νν ρῃ Οἢτ ἃ] [ἐπ 
..«Ἑ εἰς [ηλϑον.. τ κατηντήσαν | Ὲ εἰς τὸ ἴκ. 

ὅδ. τὲ ς. ΑΒ 18. 100. 415 νῷ Β.Γ δοίμυϊ ΔΥ᾿Ρ οδί ..ς δὲ ς. σΡΕα [οὗ Δ] 

Ἰοηϑα Ρ] ΒΥΥΡ Θ0Ρ 88}} ἃ] ΟἿΣ ἃ] 

ΧΙΝ. 1. αιτοὺς .. Ὁ8ϊ αὐτὸν ] οὕτως .. Ὁ δΔἀὰ σρος αὕὔτους, ἰίθπι Ε 

Ῥτϑϑίη, βἰχα το 7 Βυγ [ πιστευσαι (ἢ -εὔεν») .. Ε ϑαυμασαι (δεἀ δἀὰ 

και πιστευσαι ροβί πληϑ.) 

3. απειϑησαντες ο. ΑΒΟ Ιοἵ ἃ] ρ] 56 (πὶ νρ φιιΐ ἐπογεάιζε γαμοτειπὶ 
[πὶ -ταπὶ}]} οαὐ Τρ... ς -ϑουντες 6. ΕΘ 8] Ρ] ΟἿ αἱ [ οἐὲ δὲ υ8α 
ἐπηήγειραν : Ὁ ΒΥΥΡ ὯΔ οε δὲ (ἃ οἴ) ἀαρχισυναγωγοι τῶν ἐουδ. καὶ οε 
ἀρχοντες τῆς ουναγωγῆς (ΒγΥΡ οἷ τ. σ.) ἐπήγαγον (ἃ 5γτ1Ρ ὑποίξαυογιπ) 
αὐτοῖς (ἃ ΒγτΡ οἵ) διωγμὸν κατὰ των δικαίων (ΒγτΡ οτὰ κ. τ. δ)}» 
ΑΥΥΡ τ ἀοηχία Οδββίοα ἴῃ ἢ. δάὰ ὁ δὲ κυριος ἐδωχεν ταχυ εερήνην, 

ἰΐθῃ Ε Βοϑάβτ ο δὲ κυρ. εἰρ. ἐποιῆσεν (Βοπι. οοσγεοίοτ.: οπ ϑ8εδιξοίαβ 
θ.οὺβ δαΐοτι ρῥϑόθιῃ ἔθοϊ.) 

8. διετριψαν (Α -τριβονὴ .. Ε ΒΥΥ ΒΥΥΡ 6. ΟὉ. δἀα εἐκεὶ [ν διατρευψα»ν-- 
τες παρησιασαμενοι (ἢ -σιαμενοι) [ Α μαρτυρ. ἐπι τω ] διδοντι (188. 
-»τος) 6. ΑΒΌΕ 8] δγοῦθ νρ δἱ ρὰ οδ Οἢγ Οθο.. ς (Ξ Ο 82) καν 
διδοντι (Ἰοἷ --ντος) ο. σα 8] πιὰ δοίμυϊγ ΤΏΡ Γ" 5" 

4. νυ ἣν δὲ ἐσχισμενον | οἱ δὲ .. Ὁ αλλοι δὲ] Ὁ ΒΥῪΡ τὰ δἀά ἴῃ ἢ. κολλω-- 
μενοι (Βοος δ. 5.1) διὼ τὸν λογον του ϑεου 

ὅ. τε (6 απμίθη}) .. 81] ΟἿγ (γᾳ οἴ6) οπι ἢ των ἐουδαέων Ϊ αὐτους .. Ε 
δηΐο καὶ λεϑοβ. Ροῃ 



1 γϑῖσϑο βδηδίο οἶδαᾶο ῥγὸ ἀϊ195 μαθϑηΐαν. ΑΟΤ. 14,11. 79 

’ ᾽ ϑ 4 ;᾽ - ’ ’ 

0 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς “Ἰυκαονίας “ύυστραν 
ἣν ΖΔ , ἜΒ. , ς ΄ὶ »,.,ω 5. Ζ ᾿ : λι ζό καὶ Ζέρβην καὶ τὴν περίχωρον᾽ ἴ κακεῖ ἧσαν εὐαγγελιζόμενοι. 

-ὅὕ-ὁ Α 

ὃ Καί τις ἀνὴρ ἐν “ύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάϑητο, 
“- 4 

χωλὺς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. ὃ. οὗτος 
-»Ἡ - ᾿" Α.» 

ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος, ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι 

ἔχει πίστιν τοῦ σωϑῆναι, 10 εἶπεν μεγάλῃ τῇ φωνῇ ““νάστηϑι 
2. Α ἰς 3 ’  Ω - “ ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρϑός. καὶ ἥλατο, καὶ περιεπάτει. 11 οἵ τὲ 
Υ 54, 7 Α΄; » ’ ΄- Σ᾽ “ 4 Ἁ Ξ » ᾿ 

ὄχλοι ἰδοντὲς ὁ ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνῇ» αὑτῶν 21υ- 
- ’ὕ ε Α ε , ᾽ ’ ’ 

καονιστι λέγοντες Οἱ ϑεοι ὁμοιωϑέντες ἀνϑρώποις κατέβησαν 

6. συνιδοντε. (ἰοἱΐ 4] συνειδ.).. θυ" ἃ δἀὰ καὶ κατεφυγ. .. ΟὟ" 40. 4] 
τοῦ (Β6α 4114 Ργδοι) ΤῊΡΙΒ 1 2 δἀᾶ οεἐ ἀποστολοι | Τωὴ εἰς λυστρ. ς. οὗ 

Ὁ περειχωρον .. ΡῈ Δα ολήην», τῷ Ρύϑοτη. Ῥγϑόξοσϑ ΒΡ τη νυ. ὅ 
οἱ 6. βὶς Βαθοῖ : Τὲ ἑξογιι οαοίἑαυδεπὲ ρογϑοοιίοπθηι δεσιιπαᾶο Ϊ]}μἀαεὶ 

οι σοηέζδιιδ; οἱ ἰαρτἀαηΐε8 608 οἀκπεγιηξ 608 6 οἰυϊξαξε, οἐ ζισίοηξα8 }67- 

νεηογμηΐξ ἴη Πγοαοπίαηι, ἴ οἱυϊίαίοηι χσμαπάαπι φιαθ υοσαΐμν" [1 δίρα, εἴ 

Πεγδοη. 

7. ησ. εὐα77. 6. ΟΕΘΗΕ 8] Ιοῃρα ρ]6γΥὶ ἃ οδύ ΟἿγ ΤῇΡΕ 66... ἴῃ ευαγ77. 
ἢσ. ς. ΑΒΌΒΤ Ἰοῖΐ 4] [νυν δα ἴῃ ἔ, καὶ ἐκεινηϑήὴ ολοὸν τὸ πλῆθος ἐπι τὴ 
διδαχη (ἃ ἐπ ἀοοίγίηϊβ)" ὁ δὲ παυλος καν βαρναβας διετριβὸον εν 
λυστροῖς, ἰΐοτη Ε ΒοάδΥ νρϑῖχί τὸν λογον του ϑεου" και ἐξεπλησσετο 
πασα ἡ πολυπλήϑια ἐπετη διδαχ. αὐτων᾽ ὁ δὲ π. και βαρν. διετρ. ἐν 
λυστρ. 

8. Β αδυν. Δηΐθ ἐν» Ροῃ, " 137. ἐκαϑ. δηΐο αδυν., 5Ὲ οἷο (ν᾽ 6 δη[6) οτὴ 
ἐν λυ.}} ν οἵ χωλ. (6}5) | δ" τῆς μητρὸς [ αὐτου 6. ΑΒΟΡῈΕ Ιοῖϊ 4] 
ἴεγο δ οδί.. ς (ΞΞ ΟὉ 832) δάά ὑπαρχον ς. ΘΗ 8] ρ] (69. ων) ΟἿΓ 4] :: 
χ 8, 2. [ περιεπατὴησεν ὁ. ΑΒΟ οἵδ ἃ] τὰ οδὲ., ς8 (ς περιεπεπ.) ΟὉ 
82 περεπεπατῆκεε 6. ΕΘΗ Δ] μ] ΟἾ"ν δὶ (ΤᾺ! περιεπατήκει) 

9. ἡκουσεν (Θ΄) 6. ΑΡΈΘΗ Ιοἵἷ ἃ] ρ] νρ ἃ] οαὐ ΟἿγ ΤᾺρΡΒ "3"... ς ἡκοῦε 
6. ΒΟ 8] ρῃὴ 58} β0ῪΡ Οϑοίλαλουντος... " 8ἀἃ ὑπαρχῶν ἐν φοβω, ἴπτῃ 

Ρεγρὶὶ ατεένισας δὲ αὐτω ὁ παῦυλος, Ἑ προς ο» ατεν. ὁ παυλ.]ἐχ. πιστ. 
ὁ. ΑΒΟῸ ΙἸοἵϊ 4119 ἔργ δῖα ἀδιηϊὰ ἔυ 4] 58}} 8] οδί.. ς πιστ. ἐχ. 6. ἘΘΕ 8] οὶ 
νρϑᾶ ΘῊἢνγ δ] 

10. τὴ 6. Αρ ἜΘΗ ἃ] ἴδυθ οἴχῃ οδ ΟἿΓ ἃ]... [ἢ οἵῃ ὁ. ΒΟ ἸοἿ  ανα- 
στηϑιε ο. ΑΒΘΗ οἷ Δ] Ἰοηρα Ρ] νρ ΒγῪΡ ἱχΐ ρῸΡ 81" 5. 8 Δοίμαῖν ΔγΡ ΟἿΣ 
ΤὨΡΒ1 Οδθο .. ἴῃ μγϑβιῃ σοι λέγω εν τῷ (Ε ἃ] οἴῃ) ογροματι του κυρίου 
(41 οἷχ τ. χ., Ε ἃ] ΒΔ} ΒΓ ἃ] δά ἡμων)ὴ ἑἥσου χριστοῦ (41 οαἱ ΤῊρΡΠ5" 
ΟἿὩ χρ.) ὁ. ΟῈ 8] ρπὶ Βοάθτ γν μὴ οδὲ ΤῊρμ (:: οἵ 8, 6.) [ορϑος... 
ἘΕΤΗ 4] τὴιι ΒΥΥΡῺΒ ΤῊΡΕΗἷ -ϑὼως .. Ὁ ΒΥΥΡ 8 Δἀὰ καὶ περιπατειὶ 
ἥλατο (Ε νν 8114 ργϑϑθὴὶ παραχρήμα, Ὁ εὐϑεως παραχρῳ.) ς. ΑΒΟ(Ω 

ανήλατο, "' ανηλλατο) Ἰοῖΐ 4] ρῃὴ νρ (οχεϊυϊέ δὲ απιδιιϊαδαῖ) ΑἹ ΟἿτ οαἱ 
(81 πιὰ δι ἤλλατο, Ε ἐξηλλατο) .. ς (ΞΞ ΑὉ 82) ἡλλετο ας. ἍΝ (ηλετο) 
Δ] ΡῚ βγγρ ΤῊΡὮ7, 2 [Β᾽ οἵ καὶ 886. 

11, τὲ 9. ΑΒ 40. 4] οί βυν (ςορ ἐρίδιγ) οαἱ.. ς δὲ 6. ΟΡ ΕΘΗ 108 8] 
Ῥἷαῦ γν Ρὶ ΟἿγ αἱ ] σ ἐδοτὲς [ὁ .. Β οπὲρ  πανλος 6. ΑΒΟΡῈ 8] ΟἿΥ 
οδί... ς Ῥτϑϑῖῃ ὁ ὁ. 65 1οἵ 8] Ιοῃρθ οὶ ΤΕΡΆ 810 οτῖ τὴν] λυκαονιστι 



80 ΑΟΤ.14,12. Ῥαυΐυβ οἱ Βδυπαρθδδ Γγβίσγϑθ ργὸ ἀ118 ΔΌΣΕΙ 

πρὸς ἡμᾶς, 12 ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δίαν, τὸν δὲ Παῦλον 
Ἑρμῇν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 18 ὅ τὸ ἱερεὺς 
τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ 

τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤϑελεν ϑύειν. 14. ᾿ἀκού- 

σαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ 
ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 1Ὁ καὶ λέγον- 
τες “Ανδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαϑεῖς ἐσμὲν ὑμῖν 

ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμῖς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπι- 
᾽ » Χ 4 - Ω 3 ’, Α 3 4 ΑἉἋ .Ὶ »"Ὅ Α 

. στρέφειν ἐπὶ ϑεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
4 ἢ Α ’ ᾿Ὶ 3 2 -. α 3 - 

τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 16 ὃς ἐν ταῖς παρφῳχη- 
οὐ Υ̓ - -- “ς 

μέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔϑνῃ πορεύεσϑαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 

11 καίτοιγε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαϑουργῶν, οὐρανόϑεν 

(0 68. λυκαωνιστ., ἰΐθια δηΐοϑ Ὁ" λυκαωνιας) 6. ΑΒΟΘΡΕΗ οἷς .. α -ἰστῆ, 
1οῖϊ -στὴ [Ὁ 8] τοις ανϑρ. 

12. τὲ (ἃ Θ0Ρ οπι)... ἢ 815 6 ΟἿγν δὲ [τὸν ΡΥ ὁ. ΑΒΟῦ (Ὁ 60 τὸν Ὡ66 μεν 
ΠΑ 60) οἵ 4] νῷ 8] ρι εδὲ... ς (6 090) δἀὰ μεν ς. οὔ ἜΘΗ 8] Ρ]δὺ βγγρ 
00Ρ 8] Ογτγέδί ΟἿγ ἃ]| δναν ὁ. ΡΈΘΗ ἰοἵἱΐ 15. 40. 68. 19.196ὲ (4] 5'πθ6 
ἀμ 10) .. ς (πῃ 49.) Δα ο. ΑΒΟ δὶ ρ] (:: ἔογσιηδιη 866. 8. 466]. οὔτ ν 
ἤπδ]}} φαμὶ ἰδηΐδιη δαοίογ δύθτη ἴεσα ἡπϑαισᾶμῃ παθοδὲ, ἢ, ]. ἃ ἑοχία 

ΠΟ ἃγοοηάδιῃ ἀυχὶ. Ῥοΐίογαί 1116 αυΐϊάθιῃ πος ἴῃ ποχηΐῃθ ργ8θ οϑίοσὶβ 

υϑ᾽ίαία 6886.) [ ὁ 6. ΑΒΟἾ ἜΘΗ [ἰοἵΐ αἱ ρ]6Ὲγ σἂν ΟἿΓ δὶ .. οἾὉ 8] οἵὰ 

18. ο τὲ ὁ. ΑΒ0 (0 70τε 868 71' δγϑβιιτη) 4]6 (οἱ 1οἵ 12.1600ἱ τοτὲ 0) νῷ ΒΥΣ 
δοίμαῖν 41] ΟἿν οδί.. ς ο δὲ 6. ἢ (Ὁ 96. οἐ δὲ ἐἔρεις - - ἐνέγκαντες -- -- 

ηϑελον) ἘΘΗ ἃ] ΡΙΟΥ ΟΡ 58} ΒΥΥΡ δὶ ΤᾺρ]1 3 Οδο [ 187. τοι! ονε. 
Διος | προ .. Ἰοῖ πρω (δε) των πυλῶν 1 δ οἴῃ τῆς | πολεως ς, ΑΒΟἾ 
Ἰοῖΐ Α] τὴιυ νῷ 00 58} 8] τινι ὁδί... ς (-Ξ- ΟὉ 82) δἀἃ αὑτῶν ὁ. ΟΠ ἜΘΗ 
81] Ρ] ΒΥΥΡ 81 ΟἿγ 41} ταυρ. αὐτοις, ἰΐθιη Ε 187. στεμιμ. αντοις [6α} 
ηϑελον 6. ᾺῈ Ιοἵΐ 4] ται [0] (ΑΘ ΕΠΡΡ δὲ αὐἀάικογιηξ 8αοογ ἀοξεπι Τουΐδ - - 
εἰ υοἰμογιιγιέ 8αο7 γγὴῖς. τἴ8. διαά Δοί, ΓΟ οὐ αἀὐάμαεν. ϑασογοβ - - δὲ υοἰμονεηΐ 

εἴ6) ΤΡ Ἶ" (8011 ἢ 96. Βαρτϑδ οἐ τέρεες ἐνέγκαντες) [Ὁ ἐπιϑυειν 

14. νυ ακοισας δὲ (Ὁ Β.ΥΓ οἴῃ οἐ αποστ.) [ αὐτῶν α. ΟΡΕΘΕ Ιοἵΐ 4] Ἰοῃβ8 
Ρὶ σιν Τρ Οδο.. μη εαυτων 6. ΑΒ 8]4 οδί  ἐξεπηδησ. 6. ΑΒΟΡΕ 
Ἰοϊΐ 4] τι νῷ δὶ ρὲ οδὲ Οὔγ ΤῊΡΙ"" ἔτι, ς (ΞΞ Οὐ 82) εἰσεπηδ. ο6. 
ΟΥ̓ ΔΗ 8] ρ] ΤῊρ}1 ἴχὶ ΤΏΡ [εἰς .. ὁ ἐπε ᾿ 

15. καὶ (Β8}} ογι) λέγοντ. (Ὁ " φωνουντ.) .. 18. 100. οπι τὶ .. Α" εν (οοτ- 
τἷρθ εἰς ἢ) τὸ [Ὁ οἵὴ χαὲ [Ηὶ ἃ] οτὰ ὑμὲν (ον υἷνοβθ Ῥτο νυοδῖϑ), ὁ 81 ΟἿΣ 
[τἷμὶ δηΐθ ἐσμι., ἃ] ροϑίύ ανϑρ. ροη ὑμᾶς .. ἢ ον [υἷδὺ μὸν τον θέον, 
δὲ 5Ὲ ον {τὲ ρεγραηΐ ὁπὼς (Ε ε;α) απὸ τ. τ. μ. ἐπιστρεψηται (Ε 
-φητε) [ ϑεον ζωντ. (60) 6. ΑΒοῦ 81 ρύδϑιῃ το»)Ὲ 1οἱΐ 4] ΑἸἢ 
Τιάνι σα... ς τὸν ϑὲ. τὸν ζωντ. ας. ΘΗ δἷἱ Ιοῃρθ ρὶ ΟἿγ 8] | ος ἐποι. 

Ὁ. Ρ τὸν ποιήσαντα 

11. καιτοιγεὲ ο. ΟἾἔ68 ΟἿ 4] Ιοηρο μὶον Οἂγ Τμάγε ΤΡ Οοδο οδὲ... ἢ 
καύτοι ο. ΑΒΟΣ Ἰοἵ" 813 οὸρ 88}1 ΑΙὮ .. ΡῈ καιγζε] εαυτον ο. σρ(ροβὲ 



ἃ Τυάδεῖβ ἔογο ἰαρἀδηξατ. Ῥασραηί θοσθοη. Αοί. 14, 21. 8ι 

ὑμῖν ὑδτοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ 
δὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. 18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατ- 
ἕπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ ϑύειν αὐτοῖς. 

19 ᾿Επῆλθϑαν δὲ ἀπὸ ᾿ΑἸντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ 

πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιϑάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς Ὁ ὁο τι, 55. 
πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεϑνηκέναι. 20. κυκλωσάντων δὲ τῶν 
μαϑητῶν αὐτὸν ἀναστὰς δἰσῆλϑεν εἰς τὴν πόμν. καὶ τῇ ἐπαύριον 
ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 21 εὐαγγελιζόμενοί τε τὴν 
πόλιν ἐκείνην καὶ μαϑητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν. 

αφῆκ. ῬΟΒἾΘΗ 81 αὐ νὰϊγ οὔη Αἰ Οἷν Τμάτγι 8] .. μη αὐτὸν ὁ. ΑΒΕ, 
(:: οἵ δὰ 1,6 8, 5.) [ α ἥφηκεν (β'6) [ αγαϑουργων (60 ςο. ΑΒΟ Ιοἵϊ 4] 
τὴ ΑἸ οδὲ... ς αγαϑοποιὼν ς. ΒΕΑ(Η αγαϑοπων) Α] ρ] ΟἸἿν Τμάτί 4] 
[1οἿ ουραγνονϑεν μὲν (6Ὁ 52) ὁ. Β(6 ὅ7ο. ΟἜΡΒ.)  ΡΕΘΗΕ 8] ρῃ Β0 7 τὰ 
ΒΥΤΡ 8] ΑΙὰ Τμάτε ΤΡ ἢ 1 3 οδὲ [τἰμΐ (οχ οἀὰ Ρ]) .. ς ἥμεν α. ταΐῃ Η] 
6ΟΡ 81Ὁ" β|160 (Ὧν Οδο; 588} ΒΥ δ1Θ 1,960 αὐτοῖς (Δὰ αγαϑουργ. ἰγδθη- 

(68) .. Α ἰοἴ 18. νξᾷς δοίμπαϊγ 1χἷἰπί (οχ οἀἀ3 εἱ 64 43114) ογῃ (α΄ 49.}} Α 
οἱ 4] νᾳ 8] διδι υετ. [ )Ὲ ἐμπιμπλων (Ὁ εἐνπ.) ] τας .. τ" ὁπ [υὑμων 
6. ΟΡῈ Ιοἵΐ 4] τῶι τῇ “πὶ ἔπι ἀσπιϊὰ [0] ΒῸΓ ΒΥΓΡ 8] Αἰ Τβάγι ΤὨρΡΒ"" 
Ιτἰπὶ 4]... ς (ΞΞ 6Ρἢ 82) μων ς. ΑΒ(δ 51}.}6 ΗΕ 8] ρὶ νρϑᾶ οορ δοίμαῖγ ΑὺΡ 
ΟὨν ΤὨΡΒ3" 1.60 8] (Εοίῃ οοττθοῖ : ΝΌΡ πρμίδθ ποβέγα ἴπ νϑδίνδ.) .. ΒΥ 
Β8}} 819 αὐτῶν 

18. ἢ ΟΡ 58} μόγις | Οἵ κατεπαυσαντο ] ὁ ἰοἵϊ 4136 ἔργ ΒΡ Τιβ ΑΥ̓ΤῚ 
811. 1. οἰθᾶ οκχὐ δἀὰ ἴη ἤ. αλλα πορευεσϑαε ἕκαστον εἰς τα ἐδια 

19. ἐπηλϑαν ς. ΑΒ Ἰοῖΐ, ς -δὃον 6. ΟΌΕΘΕ 8] ἤθε οὔ. Ῥγϑϑίθσο ΟὉῈ 

Βεάθτ 1σἵἱ 4140 ἴεσα ΒυγΡ Τὴ Ἀγ 8]94 αγϑ οδἱ Οδβδβίοα ρύϑϑιῃ διατρι- 
βοντων δὲ (Ὁ "Εἴ ἃ 41} οι) αὐτῶν (40. δἀὰ εἐχει, 98. εν λυστροις) καε 

(α οτοὴ) διδϑασκοντῶν οτηΐββο δὲ βα (1,η6ἅ. τοΐῃ. γροθρογαΐ, θχοθρίο δὲ 
Ροβὶ διατρ. οἱ βουνδίο δὲ 8ᾷ, δἀπϑοίθῃβ ργαβθοθάθῃ 8) [ 0Ὲ Βοάδτ 
νᾳ 8] Οδβϑίοα τέρνὲς απὸ αντ. κ᾿ ικ. ἑουδ. (Ὁ ἐουδ. απὸ υκ. κι ἀντ} καὶ - 
σεισ. (Ὁ 81. ἐπεισεισαντες, 6 σοπιῃιουθηί68, ἃ οσμπὶ ὑγιδίϊσα886π4) τ. οχλ. 
...Ὁ0 ]ο8 δ] ρΡ] 889 βΥγΡ τὴβ Αγ 8194 χα διαλεγομένων αὐτων παρρήσια 
ἐπεισαν (Ἰοἵϊ 41] Ρ] ανε7τ.) τ. οχλ. ἀποστηναι απ (81 οτη) αντῶν λεγον- 
τες οτι οὐδὲν (180. οη) αληϑες λεγουσιν ἀλλα παντα (Ἰοἵἱϊ αλλ απαντ.) 
ψευδονταῖ) α 8] οδι λεϑοβολήσαντες ἐσυρον ς. ΑΒΟῊ 108 4] Ρ] ΤῊΡὮ1᾽ 3" 
Οδὸ ἐδί .. ΡΕ6 8] τῶι ΟἿγ -ρὰν (49.)} νομεζοντες ς. ΑΒΌ οἷ 18, 40. 
..ς (49.) -σαντες ο. ΟΕ6Β 8] ρ]6σ οδέ ΟἿγ 4]  τεϑνήκεναι 6. ΑΒΟ Ἰοἵϊ 
4111 οαἵ.. ς (49.) τεϑναναι (0 αὐτὸν Ροβίροῃ) 6. ΕΘΗ 8] Ἰοῆβρβθ ρὶ 
ΟἿΣ ΤῊρΡΒ᾽ 3 Οδο 

20. των μαϑ.'αυτον (Ὀ" ἃ -τοῦ»}) 6. ΑΒΟΡ Ἰοἵϊ 8] τ ΟἿγ οδὲ... ς αὐτὸν 
(α Αἱ --τω») τ. μ. (Ε δΔάἀ αὐὑτουὴ 6. ΕΘΗ 8] Ρὶ Τρ 3 Οδο [ἢ τὴν 
λυστραν πολιν | Ὁ" τὴν ἐπαυριον 

21. ευαγγελιζομενοι ἃ. ΑὉΕΗ .. ς -σαμενοι 6. ΒΟα Ιοἷ 8] πἱ νάϊγν οἴη τῇ 
81 οαἱ ΟἿ 8] | τε... ἢ 40. 96. οορ 88} δὲ ] τὴν π. εκ. .. ΕΤ τυὺυς ἐν τὴ 
πολεὲ [Ὁ μαϑ.. πολλοὺυς ὑπεστρεφον Ϊ νὶ 81 ΟἿν ΤῊΡἢ"2᾽ οἵ τήν Ϊ εες 

ΤΙΒΟΗΒΗΡΟΒΡ. Ν, Ἐ. Εαἷϊ, 1. 68 



Β5 Αοἰἱ.14,232. Ῥδυ]ὰβ οἱ Βαγῃδθαβ Ῥου Αϑίβπι 'σϑ Ῥογραπί. 

“Ἰύστραν καὶ εἰς ᾿Νόνιον καὶ εἰς ᾿Αντιύχειων, 22 ἐπιστηρίξοντες 

τὰς ψυχὰς τῶν μαϑητῶν», παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ 
ὅτι διὰ πολλῶν ϑλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελϑεῖν δίς τὴν βασιλείαν τοῦ 

ϑευῦ. 2 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους, 
,ὔ ἢ - " » κΑ “᾿ , γα 

προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέϑεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ δἰς ὃν 
Α 

πεπιστεύχεισαν. 24 χαὶ διελϑόντες τὴν ΠΙισιδίαν ἤλϑον εἰς τὴν 
" " Α ἢ 

Παμφυλίαν, 20 καὶ λαλήσαντες ἐν 1] έργῃ τὸν λόγον κατέβησαν 
᾽ 7 ) “- ᾽  Σ 

εἰς ᾿Αἀτταλίαν, 26 κακεῖϑεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅϑεν ἧσαν 

παραδεδυμένοι τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ εἰς τὸ ἔ ὃ ἐπλή ᾿ “ 1 χάριτι ς 0γον ὁ ὅπληρῶώσαν. 
Ρῃ ’ Α Ἁ ’ ’ 

21 παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγελλον 
“ ἢ ; ε ᾿ Ε » κα “Ὁ ᾿ ο-Ρῃ ἢ 

1 016,9. ὅσα ἐποίησεν Ο ϑεὺς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔϑνεσιν ϑύ- 
’ Υ̓ 4 ’ 2 2 , Α - “- ραν πίστεως. 2 διέτριβον δὲ χρόνο» οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς. μαϑηταῖς. 

ΧΥ. 

ἐὰν Σὰ 1 Καί τινὲς κατελϑόντες ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἐδίδασκον - τοὺς 
δ΄ - -“χ,,η .- 

ἀδελφούς, ὅτι ἐὰν μὴ περιτμηϑῆτε τῷ ἔϑει Μωὺῦσέως, οὐ δύνασϑε 

ἴχο. κ᾿ εἰς Αἴντ. ς. ΑΟΕΒΤ 1οἵἱ,.18, 40. 4] ἔδγ 1 οδὲ... ς (49.) ομὰ Ὁὲ8 εἰς 
Ο. ΒΩ6ΗΕ 8] μ}]} 6 ΟιγῪ ΑἹ] 

22. ὁ δἷ νν δ]ίᾳ ΤΊρ 3 Οδς (μὴ ΟἸν ΤῊΡὮ1) και παρακ., ὉΒΥ νᾳ (ποη 
ἔα [0] 41) παρ. τε | νυ» ελϑὲιν 

28, κατ (Ὁ 8] κατα) ἔχκ. πρ. 6. ΑΒΟΡ ἰοἵΐ 41] τὰ νρ Β.Γ ἈΣΠῚ ΔΥΡ οδέ..ς 

πρ. κι ἐκκ. 6. ἘΘΗ 8] ρ] νν ραὶ ΟἿγ ἃ] Ϊ "ὶ προδευξ. δὲ, ἃ] νν Ρ]6Σ (ποι 
88) καὶ πρ. νοὶ] πρ. τε] α αὐτοῖς [Ρν 78. 187. (ογεὐϊάεγαμιί γῇ ἃ ὁ) 
πεπιστευκασιν (18. 1817. ρτάθδιῃ χαὶ) 

24, Ὁ σον διελϑ. δὲ [ ν ηλϑαν ] εἰς τὴν 6. ΒΟῈ ἰοἵϊ 4] οδί .. ς (12) οἵα. 
τὴν 6. ΔΌΘΗ 8] μοῦ ΟἿΥ ἃ] 

25. ἃ Ἰοῖϊ εἰς (Ἰοὐϊ δΔἀὰ τη») περγήην, ἰίδμῃι ἐπ ρόγθθπ δὴ ἴὰ ἀοχηϊὰ 81; ἃ 
αριᾧ μεγρόπ ] τ. λογον .. ΑΟῈ ΙΟἿ 4] τὴὰ νν τὴῶῦ δἀἀ του χυρίου ν6]ὶ (αι 

Ἑ ἃγ0) τ. ϑέου | ατταλίιαν ὁ. ΑΒΊΟΡΕ δἱ τὰῦ οδξ.. ς (μὴ 49.) -λειαν 6. 
ΒΡ ὍΗ 41 Ρ} ν" 181. Βγγρ ο," δἀὰ ἴῃ ἔ, ευαγγελιζυμενοι αὐτους 

20, απεπλευσοῶν (Η ανεσιλ.) .«. ΒΓ Ὁ - 

51. Ὁ συναξαντες, Ἰοϊὶ 4] συνάγοντες ] ανηγγελλον ο. ἈΒΟ(ρ αὐλνρεϊ λον) 

Ἰοῦϊ (-γγελον) ἃ] πιὶὶ σὺρ ΒΥΥ οδὺ... ς ἀανηγγειλαν 6. 65 αἱ Ρὶ] νᾷ 8] Ρ] 
ΤΡ Οδο, ἰΐο Εὶ Βα8Β ΟἿΥ απηγγειλ. [Ὁ ἃ] 88} 8] ὁ ϑε. ἐποι., οἵ Ὁ 
Ῥοτρὶὶ αὐτοὺς (ἢ ὁ.) μέτα τῶν ψυχων αὐτῶν . 

28. διετρ. δὲ 6. ΑΒΟῸ 1οἱ 40. 418 ν δοίβυϊ ατῖῃ δαί... ς (ΞΞ Ο"ν 52) δὐὰ 
ἔχει ο. ἘΘΗ 8] ρ] νν ρῃ ΟἿΓ Αἱ | Ἰοἵϊ οσῃὴ οιυι 

ΧΥ, 2, τ αδελφοὺυς .. 8. 187. κΥῇΡρΡ πιρβ των πεπιστευκότων ἀπὸ τῆς 
αὐρέσεως των φαυισομῶν  περιτμιηϑ'. (68) 6. ΑΒ(ἢ περεϑρμητε)οῦ Ἰοἱ! 
817 Οοηβέ ΑἸ ΕΡΙΡΆ οδὲ... ς περιτεμενῆσθε 9. ἘΔῊ Α] ρμἷογ ΟἹ" 4]  μῶυ-- 



Οοπίοπθο δὲ Απιοοἢἶδθ ἀθ οἰγουπηοἰδίοθπθ. ἀἀοί. 186. 88 

-ν , ᾿ ; Α ᾽ 3 4.9 “ 

σωϑῆναι. 2 γενομέγης δὲ στάσδως καὶ ζητήσδως οὐκ ολίγης τῷ 
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίψειν Παῦλον 

ν᾿ ’ ’ »η 2, Σ Σ κα ᾿ ᾿ ) ’ 
καὶ βαρνάβαν καί τινὰς ἄλλους ἐξ αὑτῶν πρὸς τοὺς ἀπυστόλους 

χαὶ πρεσβυτέρους εἰς ᾿Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 
ὃ οἱ μὲν οὖν προπεμφϑέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τὲ 

’ δ Α τ' ;᾽ ϑ πε , 4 3 Α πὸ 2 - 

Φοινίκην καὶ «Σαμάρειαν, ἐχδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, 
2 ΄ Ἁ ες Κῥ “- - 2 - ᾽ 

καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην -πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 4 παραγενόμδνοι 
τ “- 4 »" 2 

δὲ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ παρεδέχϑησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀπο- 
’ 4 -» , ,,.»ὔ ’ σ ε Α 3 ,ὕ 

στόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ανηγγειλᾶν τὸ ὁσὰ ὁ ϑεὸς ἐποί- 

σὲν μδτ᾽ αὐτῶν. Ὁ ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως 

σεως (ΑῬᾶὰ δ] ρὶ μωδσ.) 6. ΟὟ ν Θ᾽ ΡΕΘΗ 8] ἔογθ οἵα Οοηϑὲ Αἰΐ ΟἿγ 
ΤΕΡὮ Οδο οὐ .. 1 ρύδϑῖὴ τῷ 6. Αβοῦ ἰοῦ, Κ]6 Ρ ΒΥΥΡ τὰρ ; περιτμ. 
καὶ τω εὖ. μω. περιπατητε ((οηδὶ ροϑβὲ μωυσ. δα α και τοις εἐϑεσιν οἷἐς 
διεταξατο περιπατητε) ] δυνασϑε (εἰ. Ατηπιθϑί 4] τη) .. Ο 8] οδὲ διι- 
νήσησϑαι (Αἱ οαἱ -σεσϑε) 

2. δὲ α. ΒΟΡΗ͂Τα Ἰοῖδ 4] χη δορ 88}} οδέ .. ς ἴῃ οὐν ς,. ΑΕΗ ἃ] ρμὶ] ἃ νῷ 
ΒΣῚΡ δἱ (β.γ ἃ] καὶ γεν.) ΟἸιν ἃ] [58τ ἐχτασεως | κι ζητῆσ. ς. ΑΒΟΡΘΕ 
Ἰοἷΐ 4] ρ] 850 58}} ἃ] Οοπβδὲ αν ΤῊΡὮ] οδὲ..ς (ΞΞ 6Ὁ 82) κ. συζητ. ο. 
Ρϑας αἱ νάϊΐγ τηΐη ΤῊΡΒ2 Οδ66.. ρΙδηθ οἷχ (61090) Ε 68. νῷ οορ Ηΐοι 
] ὈῈ οπι τῷ 866 [ πρ. αὐτ. .. ΒΥ (600 58} αἱ νάϊ") σὺν αὐτοῖς ἐταξαν 

᾿ 884 σρος .. Ὁ ΒΥΥΡ ΩΡ ελεγὲν γὰρ (ἃ αἀμέετα) ὁ παυλος μένευν οὐτος 

καϑὼς ἐπιστευσαν» (λας οτηπΐα οἱ. θ04]) διεσχυριζομενος (διεσχ. οτχ 
ἃ; Β.ΥΡ δὲομί φιιβ ογοαίἀογίξ Ξεταϊον)" οὐ δὲ ἐλήλυϑοτες ἀπὸ ιἐρουσαλὴμ 
παφηγγειλαν αὐτοῖς (ΒΥΥΡ ἐμϑϑοτιηξ ἐιιο) τω παυλὼ καὶ βαρν. καὶ τισιν 
αλλοις αναβαινειν. προς (ἃ οὐ προς, πο φιοϑάαπι αἴΐοδ αϑοοπάενε 

αῇροδίοἶοϑ εἰς) [ Ἑ ἔταξαντο | Ο 8] οδί καὲ τοὺς πρεσβ. [ῈἙ εν ἱερουσ. | 
περι... Ὁ 187. ργϑϑη οσως κριϑωσιν ἐπαυτοις (0 δ" 181. - των), εδάθτηῃ 

ΒΥΤΡ ο.ἢ ροβὶ πε. τ. ζη. τουτ. ᾿ 

8. Ε ἐκπεμφϑ.] τὴν τε 6. ΒοΡ 1οἱ δ] οδὲ .. ς οἵὴ τὲ 6. ΕΘΗ Α] ρου ΟἿ σ 
8] 1 )}8Ὲ 41 ΤΉΡΒ΄" καὶ τὴν σαμ. (ΟῬῈΒ -οφιαν) 

4. ιερουσαλῆμ ς. ΟΡΕΘΗ 8] Ἰοηβδ Ρ]6γ οδὲ ἢν ΤᾺρΡἢ Οδο.. ῃ ἐἐροσο- 

λυμα «. ΑΒ Ἰοἵϊ 413 παρεδεχϑ. ς. ΑΒΌ ἢ (" παρεδοϑησαν) Ἰοῖϊ (:: 
παραδεχεσϑ. τινὰ ῬΔᾺΠ0Ο ἰηαβὶ δι 8 πα ς 4110] ἴῃ Ν. Τ΄ πἰδὶ θα Ο;ΧΧ 
ΗδῸ 12, 6. : Βὲπο υδἰταιίοτα Βα δεϊαϊα, ἀπᾶ8 ἴρ88 4110] ποη 886) .. ς 
(49.) απεδεχϑ. ας. ΕΘΗ 8] Ἰοῆρα Ρὶ Οἢ7ν ΤὨρἢ Οδ6; «Αἱ οδἱ ὑπεδεχϑ. 
εἴ προσεδεχϑ. Ῥτγὰδοίεγοδ σρ δ (ἢ μεγως) 187. ΒΔ Β.τΡ ο.Ὁ ΑΙ Οδ5- 
βἷοα δὰ μεγαλως Ϊ απὸ ὁ. ΒΟ 815 ἀο ρῥίυν οαἱ.. ς (1) ὑπὸ 6. ΛΌΞΕΘΗ 
ἸοἿ 41] Ἰοῆψα Ρὶ ΟἿγ Αἱ θυ" απηγγειλαντες (ἢ -λαν τε) [Ὁ δἱ εὔξοι. ὁ 
ϑὲε. Ἰοῖ ο ϑὲε. ροδῖ μι. αὖτ. [ οὐ Ὅ)Η 41}5 ἔεσθ 81 δΡ ΤἜρΡἢ5 δα ἴῃ . 
και οτε ἡνοιξὲν τοις εἐθήεσι (ΘΗ --σιν) ϑυραν πιστεος 

δ. εξ, δὲ τι τῶν απο .. Ὁ ΞΥΥΡ β οἱ δὲ παρραγγέελαντες αὐτοῖς ἀνα-- 
βαινεῖν πρὸς τους πρεσβυτέρους εἐξανεστήσαν λέγοντες (οτη λεγ. 84) 
τινὲς (οἵη τῶν οἵ. ΤῊΡὮἾ) απὸ (βυγρ πιβ εἐξαν. χατὰα των αππ. οντες 

635 

18,7. 



84 ΑΔΑοἰ, 18, 6. Ῥαυΐϊο Ηἰθσγοβοϊγιηδαι ἰοζαΐο δα δροδίοϊοβ 

- ’ ἐ ; σ -«- [4 3 λῚ 

των (βῬαρισαίῶν πεπισεεν κοτε, λέγοντες θτι δεῖ περιτέμνδιν αὐτοὺς 

παραγγέλλδιν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωῦσέως. 
6 Συνήχϑησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ 

5, 3. τοῦ λόγον τούτου. ἴ πολλῆς δὲ συνζητήσεως γενομένης ἀναστὰς 

Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Ανδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασϑε ὅτι 
) 5) ἐ » , ’ Σ ὁ « ᾽ « Α Α “- ’ » 

10, 9.6, ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ ϑεὺς διὰ τοῦ στόματὺς 
-“-» - ᾽ Υ 4Ἁ “- 

μου ἀκοῦσαι τὰ ἔϑνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγδλίονυ καὶ πιστεῦσαι. 
ὃ καὶ ὁ καρδιογνώστης ϑεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα 

Ἁ [χὰ Α Α Ὁ “-- ῃ Α 2 Α ᾽ὔ 4 « - 

1, 15. τὸ ἅγιον καϑὼς καὶ ἡμῖν, 9. καὶ οὐϑὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε 
καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καϑαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. 10. νῦν οὖν 

-- ν᾽ δ “ 

Φ ἔν τί πειράζετε τὸν ϑεόν, ἐπιϑεῖναι ζυγὸν ἐπι τὸν τράχηλον τῶν 
- ς “ [ -« ’ 

μαϑη τῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστά- 
σαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου ]ησοῦ πιστεύομεν σω- 
ϑῆνγαι καϑ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 12. ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆϑος, 

αποὶ) | Α τινὲς ανδρες [ πεπιστευχκοτες .. α 415 ἴοτα -κοτων (84] ργϑϑίη 
τῷ}}} οτε... ὄἙ ὡς [ τὲ... ἢ δὲ] μωυσ. 6. ΒΟΕΗ δ] ῥπὶ :. ΑΡα 8] μ] μωσ. 

6. τε ο. Ἰοἱϊ Δ] δ᾽ᾳ Β. νυξὶ δϑίμυῖγ δὺρ (41) .. ς (18) δὲ δ. ΑΡΚΘΗ 8] ρὶ 
(ΟΡ 88} ἃ] τὰ οἂΐ ΟἿΓ 41} 0 ὁπὶ οὐ βεο[ λογου.. Ε187. Βγγρ πὶξ ζητη- 
ματος, θὅ. ρηματος 

1. δὲ... Ἰοῦ ἃ βγγ τε ] συνζητ. ο. ΒΟΡΕῚ; ἰΐοα ς συζῆτ. 6. 6Η δἷ Ρ] ..ἃ 
Ἰοῦδ 8] τὰ 600 58ἢ ζητήσ. [ θ" ανεστῆσεν εν πνέυματε (ε. πε. ν6] ε. 

πν. αγι. ἀἀὰ οἷ. 187. ΒγγΡ τρ Οαββίοά) πεέτρ. καὶ εἰπὲν Ϊ ἐν υμ. (οτι ε. 
ι΄. 812 ΞΥΥ 88}} νροά ἂρ ΟὉ δείῃυῖ) ἐξ, ο ϑὲ. (ῃος οτάἀϊΐπα οἷ. δῖὴ ἔπ ἀθ- 
τη) ς. ΑΒΟ 10} 4] Οοπδβέ οδί, ἰΐθῃ ἐν ὑμ. ὁ ϑε. εξελ. νοὶ διἷο ογάϊηθ 
αἱ τοῦ νυν τῶι ΟΒγ Ιγίαῦ, ς ὁ ϑὲ. ἐν ἡμῖν εξ. ς. ἘΘῊ 8] ρΡ] νρϑ4 4] ΤῊρΙ 
Οδοὸ τὺ Βορδρί .. ὈἾΕτ 187. ἡμέειν (Ὁ ἢ ρσαθπὶ ε») ὁ ϑε. εξ. [ Ὁ Ὲ 
96. δια στομι. 

8. ἢ 0 δὲ καρ. ο ϑε. ] ο διεμαρτυρησεν [ δοὺς ο. ΑΒ ἰοἵϊ Δ] Ὁ: ΐμε ος 
(α"»Ὁ) 1μῃ δά αὐτοῖς ο. σΕ(Ε 88} νῷ Ἀπὸ θραρὶ οἵὰ αντοῖς δηῖεο- 
(6 ἀ6η8)6Ὲ 8] ρ] νν ρΡὶ οδὲ (ὐοπβί ΟἿγ αἱ {τἰπὺ (105. ροβῖ αγέον Ρ0η); ἢ 
ἩΪϊοῦ ἐπ αὐὑτους 

9. 4" οἵῃ και[ουϑεν 6. Β6Β ἃ] τὴ Οομδίθα Μϑμβ. ς (1,.η) οὐδὲν (ΤῊΡἢ 3" 
Οοοϑοιῃ ρου) 6. ΑΟΒῈ δἷἱ ρὶ οδὺ ΟἿγ 4] [Ὁ οἵὰ τε 

10. Εὶ δοίμα!γ καὶ νυν ουν (46 0} φμοφιε) οὐ οαλ οὐν (νά) Ϊ «. ϑε. (ΗἸ] 
1] ἀοηιΐπνιηι) : ἴα οἴ, Οομδὲ ΟΕ Τηάτίὶ 8] τὰ Ιχΐὺ,, ομὴ νυ ρῖοβ ΗϊοτΣ 
Ηδγτῶο (Ατατϑύ ἃ] : φυϊά ἐπιροηίξ8 ν61 υἱοί 4 ἱπεροπογε) ΔΗ 8] ταῦ ἐπε- 
ϑηναι 

11, του κυριῶν 6. ΑΒΟΌΕΘΗ ΟἿ δ] ρὶ Οομδί Οἷγν Τμάτε ΤῊΡΒ Οδο εδὲ.. 
ς (ΞΞ ΟὉ 852) οπιη τοὺ 6. πιΐπ ἤοὴ ἰΐδ τὰ [σου 6. ΑΒΕΘῊ Ιοἵξ 4] Ρ] δἵἴη 
ἔχ ἀδτηΐϊα 84] Β8} ΒΥΓΡ ΔΟΙΌΤΟ 4] Οδν Τμάχι 4] Τοτί 8]... ς (ΞΞ ΟὉ 8“) 
δΔαὰ χριστου ο. ΟΡ» ἃ] ρΡῖῃ νᾳϑ 5υγ Θοὸρ δοίῃρρ δἱ οδί Οοηβδὲ ΤΡ 3 Οδς 
 υδτ πιστευσομεν 



Ῥοίσυβ δὲ Ἰβοοθυβ ἀθ οἰτοπιηοϊβίομα ἀἰβδοσαπί. Αοί. 15, 90. 8 

4 Α 

καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ 
Ὡν»Ἀ 4 ἂν « 

ϑεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔϑνεσιν δι᾿ αὐτῶν. 18 Μετὰ δὲ 
τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίϑη ᾿Ιάχωβος λέγων 'Ανδρες ἀδελφοί, 
3 ’ ’ ᾿: 3 ;᾽ , - ς ΑἉ ἀκούσατέ μου. 14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καϑὼς πρῶτον ὃ ϑεὸς » »ε τ, ι. 

ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 1 καὶ 
τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καϑὼς γέγραπται 
16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Ζανυεὶδ“Απι 9, τι. 15 

«ᾧ Α -- 

τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῇς ἀνοικοδομήσω καὶ 
3 ’ 2 [4 117 μά ἍἋ 3 » ᾽ ς [4 “ 

ἀνορϑώσω αὐτήν, ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
3 [4 , ’ Α ’ ΔΑ ΥΥΚ 9 2 Α 3 ᾽ Ἁ ἀνθρώπω» τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔϑνη ἐφ᾽ οὗς ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα 18 γνωστὰ 
3 2 5 ..- 2." , Α - “ 3 Α “- 3 μι 

ἀπ᾽ αἰῶνος. 19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
3 ’ὦ 5 ἃ » 920 2 " 3 Σ᾽ » “ ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ 
ἀπέχεσϑαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνδίας 

12. ἐσιγησὲεν (Ο -σαν») δὲ παν (Ε ἃ] απανὴ .. ἢ ΒΥΙΡ ο." συνκατατεϑεμε-- 
ψων (ἃ ἀεϑροποηΐθδ; ΒΥΥΡ φιώηι αϑϑεηϑίβϑοη) δὲ των πρεσβυτέρων τοις 
ὑπὸ του πέτρου εἰρημένοις ἐσειγῆσεν παν ] Ὁ" βαρναβὰαν κ. παυλον 
εξηγουμενοι ] οἱ εξηγουμένου 

18. απεκρ. ιακ, λὲγ. .. Ὁ ΒΥΥ ἀναστὰς ιακ. εἰπεγ᾽ 

14. ἐπεσκεψ. .. Ἑ ἐπελεξατο, 187." εξελεξ., ΑἹ] Ῥϑὰς Δ᾽ ἴον ὁ εξ εϑν. λαβ. 
.} τῶ 6. ΑΟΡΕ ἰοἵ δἱ τὰ νρ' βυγαΐῦ β8ῃ (δϑί μαι! οτὴ τι ὁ». α.) σαί Οοηβὲ 
ΟἿν Ῥγόοορ ΤΡ ὁοτα Τρ 3" [τὶ ΒΘΡδρί δ]... ς (6590) ρσϑθπὶ ἐπὶ 
6. Β6ΗΕ ἃ] ρΡ] 60Ρ 8ἱ ΤὨρ ἢ ἵσὶ Ο6ς 

1δ. τουτω .. 6Η 8] τουτο, ἢ ἃ Ιτἰπὶ οντως [ Ὁ" συνγφωνήσουσιν 

16. νυ" ἃ μετα δὲ Ὁ ἐπιστρέψω | δαυειδ, -υτδ, -βιδ οἵ δὰ Μι 1, 1. [8 
κατεστρεμμενα, ἰίθπη 8418 Ῥτόοορ -στραμμίενα .. Ἑ ἀνεσκαβμμενα [ ο" 
(νἂιτὴ 68. δὲ οἰκοδομήσω Β6ὸ Ἰοοο . 

11. 69. ΟὨγΞ οἵχὰ αν [κυρίον .. Ὁ 81ᾧ᾿ ϑὲον | ὁ ποιὼν ο. ΑσΌ ἜΘΗ δἱ αἱ 
νὰϊν» ὁ ΟἿΥ δ] .. [5 σοιων ο. Β(0" ποιησει); ἃ α νρ {τ|πὶ Βεδαρί δ] 
7 αεοἴεπβ 1 ταυτὰ ο. ΑΒΟΡ οἵ 8] τι. νῷ οορ δοίμυ (58}} οἵὰ ὁ Ζοι. τα.) 
Οοπβὲ Ιγἷπὶ ᾿οθαρί 4] .. ς (ΞΞ ΟὉ 832) δἀὰ παντα 6. πὶ 8] ρῃηὴ Βυγ δἱ οδΐ 
ΟἿΓ δ] ; ὑσδθιι Βα δ] τῆι ΒΥΥΡ 5118 ΤῊΡἢ ̓" 

18. γν. (84 δά ὰ λαξο) απ αἰ. 6. ΒΟ Ἰοὺ 4118 σὸὺρ 588} ἅτῖῃ (8Ρ 532), ἰΐθα 
Ῥτϑοιηΐββὶβ ὦ ἐστιν οἱ δά ὰϊίο (82. οἵη) αὐτῷ 15 8118. ἔξϑτη δγθ 7». α. 
αι. τω χυρίω, δοῖίμαϊ γιοα ποίιηι 68ὲ (ΔΘΊΏΡΡ δἀἂὰ ἀοπιΐπο βῖνο Ἂ60)ὴ 
απ αἰω. .. ς (ΞΞ (ἢ 82) δΔἀὰ ἐστι τω ϑέω παντα τα ἐργῶ αὐτου ο. ἙΘΗ 
8] ΗΪ ΒΥΥΡ οδὲ Οοπϑί ΟἿγ ἃ] .. μη γνωστον αὔί αι. (Ὁ νῷ ΒγτΡ τοῦ [τἷπί 
δἂᾷ ἐστιν) τῷ κυρίὼ (ΒΥΓΡ Ταβ' οἸη) τὸ ἐρ7γ0» αὐτου 6. ΑὉ Υῇ Β.1Ρ Τὴ ΑΥτὰ 
Ιτἰπρς βου ποία διπὶ ἃ 8660. ὁρεγα ἀεὶ. ὈΪΒ 41]. 6 ἐοΐατπα νϑύβαπι οὐ εἰ 
να] (65) β'πθ ἐεβίε. 

90. ὁΗ5 Ἰοῖ 4] τῶι. ΟἿν ἃ] αλλ᾽ του .. Η οχχ [ απὸ 6. ΑΟΕΒΤΘΉ 8] Ἰοπμ6 
ΡΪ ἃ να οαἱ σόοῃβί ΟἿ αἱ σῦς, 1. οἵὴ ὁ. ΒΤ οἵ 416 6 6. [Ὁ [τἶπὶ 
Ἀκηδχδί (ϑορ δίας Οταέοοτωπι ποη ἱπιοϊϊροπίοδ - - αὐιἶολαψωπέ δονέρεω- 



860 Αοἰ 16, 21. Ἐρίδέυϊα ὁομο 1 Εἰοτοδοϊγανεδεὶ Θμογοϊῖοδ 

καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 21 Ἠωὺσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν 
ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγω- 
'γαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσχόύμϑνος. | 

22 Τότε ἔδυξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν 
ὕλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι δἰς .4»- 
τιύχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, ᾿Ιούδαν τὸν καλούμεδνον 
Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡγουμέφυυς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 

20 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρϑοαβύτϑροι 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιύχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν 
ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν. 24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ 

ΘΑ] 1, 1. ἡμῶν ἐξελϑόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκδυάζοντες τὰς ψυχὰς 

γαπιὶ ΤῊΣ παπάαίιη αὐάεηίεδ: οἱ ἃ δυιβοοαίο -) ἃ] (ρββῖτη ἢ 8βἃ- 
εἶθ ραίϑί αἰτατη δὰ ν. 30. δὴ δὰ ν. 39. ἃ ρρ τεϑριεἰδίατ; δὲ νάϊν ἄβ 
πἴτοα νοσϑὰ ἰάθπι υδϊογο. Ηΐπο νυἱἄς δᾶ ν. 39.) οπὺ χαὶ του (ἢ ὁπὰ 

του ᾿. ΑΒ οἵ [οἵ οἷ. τοι! 84ᾳ] ἃ], νἱάθ οἱ, Οοῃβι) πρεκτου (6 09) σοπίγα 
ΑΒΟΕΞΘΗΕ Ἀ] υἱ νὰϊν ΟΙὴ νν οὐὴπ (ΟἸδπὶ ΟΥ ἰοϑίδηϊαν δὰ ν, 29.) οαδἱ 

Οοπβί (85 Βδθθηΐ : απὸ τῶν αλισγ. τῶν εϑνὼων εἰδωλοθυτου κι αἰμα- 

τος κ. πνικτου κ. πορνειας) ΟἿχ ΤῊΡΗ Οες Εναπίὶ (νῷ δΌρΡ ῥΡῥρ]δὲ των 
-κτων). Ῥταδίογοα οὗ δᾶ ν. 39. [Ὁ 8}7 βαἢῃ: δϑίμαι! β]1' οιθἃ ξἔγίπι 4] 
(ν1 46 βἰτη ον δὰ ν. 29.) δάά ἴῃ. ἔ. χαὶ οσὰ (αἱ δά ἀ αν») μη ϑελουσιν 
(4] -λωσι») εαὐτοιῖς (41 αὐτοις) γενεάϑαι (Ὁ γειν.) ἑτέροις μὴ ποιειτε 
(41 Ιγἷμὶ σοιεὶν : Β8}} εαντ. γεν., μὴ αὐτὸ γενεσϑ.. ετὴ 

21. μιῶυσ. 6. ΒΟΡῊ 8] ρτὴ... 9 μωσ. 6. ΑΣΒ Δ] ρ] ὁ δἱ τ. κήρ. αντ. κατ. 
πολ. ἐχει, Θ0ρ 88} εχ. τ. χήρ. κα. πο., Ὁ ΒγΥΡ χα. πολ. εἐχϑ τους χῆρ. 

αυτ. (ν Ἀ. 1]. τορϑεϊ ἔχεν, ἃ λαδεοηξ, βοὰ "τ ὁπ). υἱθογίαδ νυν δἱΐϑθ. 

22. ἃ οἵ δξ αὐτων» τω παυλω ες. ΑΒΟῈ 1οἷ 4] αἱ νὰϊγ ρὶ οδὲ Τρ" (Β6- 
Ὀ6ι οἵ. τω βαρ».) .. ὉΘῊ 4] ἔδγοϑθ (ἢν ΤῊΡἢ " Οϑο οἵα τῷ (6090) | κα- 
λουμενον (6) 6. ΑΒΟΡΕΘ ἰοἵ 4] οδὺ Οοηϑὲ.. ς ἐπικαλι 6. ΗΒ ἃἱ ἰἸοῆρϑ 
οὶ Οἂγν ΤἈρΡἢ Οες | βαυσαββ. ς. ΑΒΟΕΘΗ ]οἵϊ ἃ] τὴ δὴ ΘοΡ δδὰ Οοπδβέ 

(0 βαραββαν, ἔα δοίῃτο βαρναβαν) .. ς βα,σαβαν ς. τυιΐη μ] νᾳϑ4 βγγυίτ 
81 Ον ΤΡ Οδς σδὶ 

38. δια χ. αὐλοὶ ὁ. ΑΒ νᾷ (0ρ δΔοίτο,  ς Δ4ἀ ταῦδὲ ς. ΘΕ οἵ 4] ρῥΊοσ 
ΒΥΥΡ (Βγγ οὐτως) ἃ] οδί Οοπϑὶ ΟἿΣ 8]... Οὐ δε ῖὴῃρν δαὰ ἐπιστολὴν περι- 

ἔχουσαν ταδε, Βα} ἐπιστ. ουὑτῶς, ΒΥΤΡ τᾷβ ορἑβίοίαηι ἐξ πιξέθπίεδ, ὧν φια 

ἐγαπὲ αεςρ (Βοτη. οογτοοῖ. : ΝοΗ, διιδίἑοίαϑ χιοά φωΐάατῃ Θρ᾿᾽ βίο! σὴ οομίὶ- 
πδηΐοτῃ 8866) καὶ ὁ. αδ. ς. ΕΘΗ 8] ἸΙοῶβα μον βυγυῦτ οορ δοίμαίς. ἃ] 
οδῦ Οοηϑὺ ΟἿγ ΤΗρὰ Οθο... 609 μη οἵὰ χω οὲ ὁ. ΑΒΟΡ [Ἰοἵΐ 18. νῷ ΒΓΠῚ 
Αἰμΐπὶ 1γἷπὶ Ῥαοίδη νὴ .. 84. Β8ἢ ρ΄δηθ οαὶ; ἰΐδπι ΟἸθα ΟΥ ΟΥσὰν 4, 
28. 1ἰθότγο οἰΐδηΐθβ (Ο]θπὶ οσὰ οἷ. κ᾿ οἍ πρεσβ.) [ οὗ οἵχ νὰϊγ τοῖς ῥγΪ "- 
τοις ἐξ εθν. αδελφ.. 

24. Β Δ (ὡς εξ ἡμωνὴ Οοπῃβὲ ν᾽ (μοη ΟἿγΓ 8] [τὲ Ῥᾳοίβῃ 81} οἵω ἐξελ-- 

ϑοντ. (41 οἵχ εξ ἡμ..» Δϑἔῃ το οστὴ εξ ἡ. ἐξελθ.) .. ᾳ ἐλϑοντες ] ̓" ἐξετα-- 
ραξαν | τ. Ψυχουμὼν 6. ΑΒΌ οἱ 4] νῷ ἐοὸρ βΒ8δὲῃ: δοίβτο Οομθὲ Ἐρίρδ 

Διδίδι γὶς Βοὰ.,. ς (6000) ρἀἀ λέγοντες περιτεμνεσθαν (κ Βοάξτ 600 
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ὑμῶν, οἷς οὐ διαστειλάμεϑα, 20 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοϑυμα- 
δόν, ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς 
ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ ΤΙαὐλῳ, 26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τὰς 
ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησαῦ Χριστοῦ. 
21 ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου 
ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν γὰρ τῷ ἁγίῳ πνεύματι καὶ 
ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες, 

29. ἀπέχεσϑαι εἰδωλοϑύτων καὶ αἰματὸς καὶ πρνικτῶν καὶ πορ- 

νείας, ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. ἔρρωσϑε. 

.80 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυϑέντες ἦλϑον εἰς ᾿Αντιόχειαν, καὶ συν- 

δει, ΟἸὨγοάά μος περιτεμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα) καὶ τήρεεν τὸν νομὸν 
6. ΕΘΗ 8] ΡΗ]ῈΥ βυγαΐϊ ΔΟΓΩΡΡ 4] (Οτ)ὴ ΤῊρΡἢ 1 2 Ο66 (εἶθ ἀἰσοηπίδδ 
Οἱτοιπιοιαϊηνίηξ οὲ δογυαίο ἴεσ. ροβὶ διεστ.) 

2ὅ. πὶ γεναμενοις [εκλεξαμεένοις (ἃ [τἰμὶ ρἰδοίο08) 6. ΟΘΕΗ 8] υὐ νᾶϊγ Ιοηᾷο 
ΡΙ Οομβδὲὶ ΟἿν ΤῊΡὮ Οδο οδί .. ἢ. -νοὺς 6. ΑΒ6 οἷ ᾳ]9  Οομπβὲ ἐκ- 
πεμψαν ] τὉυὲτ ἀαγαπ. ὑμων 

36. Ὁ [χἷδὶ σὴν ψυχὴν [0Ὲ 187. Βοάδι βυὺν Ὧ6 δἀὰ ἴῃ ἢ, εἰς παντα πει-- 
θασμον ᾿ 

21. Ε λογου πολλοῦ [ »τ απαγγεέλουντῶας, 187. καταγγελλαντας ] τὰ 
(81. οἵβ) αὐτὰ .. Ῥ ταυτα, ἰΐοτα λαές ἃ 588} ΒυΎΡ ΔϑίἢρΡ (0 οτῃ) 

38. τω αγ. πν. 6. ΟΘΈΘΗ [οἵΐ 4] Ρ]6ῦ οδὺ οἱ ϑϑνθδὶ Οοηβί ΟὙΤΌΓ Β483 ΟἿτγ 
ΤῊΡἢ Οος ΟΥρ Ῥοΐδη.. ἴπ τω πν. τω αγ. ἐς. ΑΒ 1οἵϊ 415 (νυν 4] ρ]εσ, 

ἔΐοπι 1γἷδί Τοσί 41) ΟἹθα Ερίρἢ} ἡ 108. πάειον [τῶν ἐπάναγκες (-καὶς 
ΑοΟΡ ἡ ἐδϑίο ὟΥ [81] 41] (οηβ) 6. ἃ 816 ΟἹ Ερίρῃ 134 οἰδ92. Ογγν ΟΥἶδί 
ΑἸἰμΐπί Ῥαοΐδῃ (86 ἀἱ ΠΗ τη88) -. ς (6 090) αἀὰ τοντων ς.Ἐα 8] Ρὶ ΟἿ γν Οεοο, 

ἰάϑα ἢ ΡΥϑο 6. ΒΟρ(" οἵἷὰ τῶ») Ἰοἷ δἱ τοὶ υρ 8] Οοῃβί ΤῊΡἢ 
{γἰπὶ 4] (αϑίμαϊς ρὶο : πλὴν τούτων. Επάναγκες ἀπέχ. οἰ) 

49. καὶ πνιχτων ο. ΑἴΒΟ 1ο1137. 00 588} οὐ δρ Ηΐοῦ (υἱάβθ ροβῇ) ΟἹ 
Οεἶπι (ΟΣ τὰ πνικτα, δὰ βϑηβιτ οἱἰαι) ΟΥΤὮΓῚ οἀά τὰ (Θοηΐγα οἀἀ Ρ]6Γ 
καὶ οταΐϊβογιη) Θδαᾶ (α δαπρ. ἰά 68ὲ 8ι|}Πὁσαξί8).. ς κι (τη ἔχ 81 Αἰμΐαὶ 
Οδββίοἂ οπὶ)ὴ πρστου ὁ. ΑἸἴἾἜΘΗ 8] γ]8Ὲῖ νῷ 4] τῶι: οδξ οἱ Ατηπιθδί 
Ἐρὶρμ139 Τμάτγε (βεα «α]δ).ᾳ Ἐρὶρῃ Τηᾶγὶ οἱ. εἰδωλοϑιυτου) Οοπβί ΟἿΓΥ 
αἱ Νίρ (:: οὖ ν. 10.) .. 88. οἵ (609) νυ τἰἷδί Ουρ Τοῦῖ ἀτὰρ Ῥδοίδῃ ΗΪΘΓ 
(1π ΘΑ] ὅ, 2. αὖ Ἰἀοϊοι  ψέΐδ δὲ βατιφιιῖηε δε ὲ ἴηι ποηπηι 18 ἐπα. δογίρέμπι 

ὁδὲ ξί α διιῇοσαϊ() [πορνείας .. Ὁ ἃ] ἔογθ᾽θγν δἱίᾳ [τἰδὶ Ογρ δἀὰ καειοσα 
᾿(Δ] δὰὰ αν) μὴ ϑέλετε ἑαυτοῖς (ν6] αὐτοῖς, 8] δἀὰ υμεεν) γειγεσϑαι (Ὁ 
γειν.) ἐτερω (νς] -ροις) μὴ ποιευτε (" πριειν) ] εξ. .. Ὁ φῷ, ἰΐθιι αὖ ἃ 
αὺσς [τἰδὺ 4] | πραξετε (εἰ. ὨΙ]ὰ 41 τοῦ [τἰρῖ 41; ἃ αρίξίδ) .. ΟΕΤΘΗ 8] 
ΔοίθΓο σραξατε, Ε ἃ] ΤῊΡ3 πραξητε, οἵ Ὁ [τἷλὶ Τουτὶ δάὰ φερομενοι 
ἐν τῷ αγιω πνευματιν (1τἰπὶ ατηδιϊαηίοθ ἴῃ 80. 8α.,) Τοτὶ γεοίαπίε Ὁ08 

δΡ. 8.) Ν" ' 

80. ηλϑὸον 6. ΕΘΉ 8] Ιοῃρ8 Ρ] νν ρὶ ΟἿν ΤὨρἰ" Οες.. 60 Πῃ κατηλϑὸον 
6. ΑΒοὺ (ρύϑϑῖα, ἐν ἥμεραις ολιγοωις) 1οἷ ἃ] τῶι νῷ δϑί μα! ΤῊΡΒ2 οδί 
(:: οὗ 15, 1. οἱ 4110}} 

16, 10. 

10ο 8, 1 9. 

. 



88 Δοῖ. 18, 81]. Ῥϑυΐυβ, ΒΔΓΏΔΡ885, 5:118Δ8 Αποομίδε. 

αγαγόντες τὸ πλὴῆ ϑος ὀτέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 51 ἀναγνόντες δὲ 

ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 82 ᾿Ιούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ 
πρυφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

ἐπεστήρισαν᾽ 88 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύϑησαν μετ᾽ εἰρήνης 

ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 

86. Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν ᾿ΑἸΥτιοχείᾳ, διδά- 
σχοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον 
τοῦ κυρίουι 86 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν 
Παῦλος ᾿Επιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεϑα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ 
πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς 
ἔχουσιν. 81 Βαρνάβας δὲ ἐβουλεύσατο συνπαραλαβεῖν καὶ ᾿Ιωᾶν- 

80. Ὁ" συναγοντες] Ε ἐπιδεδωκαν, 41] ΤΡἢ " ἐδωχαν 

81. Εα Δ] αναγνώντες 

82. τε 6. ΑΒΟΕΒΤΊΘΟΗ ἰοἵ 4] ρ] ἃ δΥγ ΔϑίὮΡΡ αἱ (βδῇ δοίῃτο οὐ) ΟἿν ΤΉΡὮ7 
Οες οδὲῖ.. ς9 (ἴα ΜΙ, ποὺ ς 6Ὁ 8.2) δὲ ο. υῦ Δ] πὶ 6 νῷ “ῸΡ ΒυτΡ 
ΑἹ ΤῊ [ οντες (Ε ὑπαρχοντες)... " Δ4α πλήρεις πνευματὸς αγιου Ϊ 

Ὁ 18. οἵα πολλου ] ἐπεστηρισαν α6. (Β νάϊτ, οΥ,ς 9 οἱ 33.) (Κ Δ] ..ς 
(5) -οἰξαν ο. Α(Β 6 5311)068Η 108 ΑἹ Ρ]6γ οδί ΟἿγ δἱ (:: οἱ δὰ [6 9, ὅ1. 
42, 83.) 

838. αποστειλ. αὐτοὺς ο. ΑΒΟΡ Ἰοἷ 4] τῶῦ νῷ Β8ἢ} δοίδἴο 4] οδἱ ΤῊΡ ἢ 
Οαβοὶοὰ Βοὰ... ς (ΞΞ αὖ 82) αποστολους 6. ΕαΒ Βεαβῖ αἱ Ρ] σορ δυγὰϊ 
41 ΟἿ᾽ ἃ] 

84. ς (ΟὉ90) εδοξε δὲ τω φιλα (Ὁ σεελεα ἃ 8δἔΐεας, οι μαῖγ παυλω) ἐπι- 

μειναι αὐτου ( Ὁ" αὐτους, 8135 αὐτοῖς, Ὁ ᾽ πρὸς αὐτους, αἱ αὐτοϑε; 
ἃ διιοίίπενγε ἐ08; ργδοίθσθα Ὁ τρϑᾶ Ἀγ [ποηϑὰ γ68} 5194 (πβοίοά δά ὰ 
μόνος δὲ ἑἰουδα; ἐπορευθη, Ἰπβαρθγαμιθ νν θϑϑάθπιὶ δὲ Οδββίοὰ δάὰ 

“ενιιδαϊοηι) 6. ΟὉ 8] τὴυι νρϑὰ 58}} βυγρ ὁ." (ἰΐϑ πὶ ἰῃ δγγ δἀὰ ΤΎθι 61}, 46 ᾿ 
800 τιὲ νἀ τ) δ δτϑ 8190 8 ΤῊρ 3 Οδο (δεῖμα ΣῈ ρον ϑευεναυϊξ Ῥαιῖαδ 

“παπΉ8 [Δ 6 1 }Ρ6Ρ κἀὰ ἐδὲ}])... Οοπι ὁ. ΑΒΕΘΗ [οἵ Αἱ ἔδγϑῦῦ βυὴ ἔμ ἀδεηϊὰ ΑἹ] 
ΒΥΤ ΟΡ 815 8. ἂρ ΟἿγ ΤὨρΒἷ" 

8δ. ν ο δὲ παυλος Ὁ" καὶ μετα ετερ.] κυρ. (νν 4114 ϑεου) .. ὑ8Ὁ" οἵχ (Ὁ) 

86. πρ. (180. δἀὰ τονὴ βα. (180. 4] εδὲ ΤῊΡΗ δὰὰ 6) παυλ. ο. ΑΒΟ οἵ 
αἱ νῷ Τρ" οαἱ... ς παυλ. (Ὁ ρῥτδε ὁ) πρ. βαρν. δ. ΒΕΘΒ δ] ρον νν 
ΡῚ ΟἿγ 4118. δἱ ἐπισκεψομεϑα Ϊ τ. αδελφ. ο. ΑΒορ (Ὁ 1837. 180. 
ΒΓ ΒΥΤΡ ς." δἱ δἀὰ τους) Ε Ἰοἵϊ 4116 ἴεγε νν ρ] οδἱ ΟἿγ.. ς (ΞΞ Θ᾽ 85) 
δἀὰ ἡμῶν ς. 6Β 8] ρὶ (143. ἡμίων τοις) Ἀϑίμ Ὁ ΔΡΡ ΤῊΡὮ Οδο | πολ. 
πασ. ς. ΑΒΟ ἃ] Γο0Ρ.. ς πασ. πολ. ὁ. ΕΘΗ οἷ 8] ρ]6γ νν μοὶ οδέ ΟἿ τγ 
41} νυ εν οἷς [κατη7γ. .. Ο 8] οδί (θοΡ βγγαῖγ 3) εκηρυξαμὲν [ Ἑ τὸ πὼς 
 Αἀὰ ἱπ ἢ. Βυτρ ς." ἤρεσε δὲ ἡ ἐπίνοια τῷ Βαρνάβᾳ. 

87. εβουλευσατο ο. ΘᾺ 8] Ἰοηρα ρὶ ΟἾιν ΤῊΡἢ 3 Οδς (Ὁ εβουλευετο) .. 

ΟΡ ἴῃ εβουλετο (11 ηἡβουλ.) ς. ΑΒΟΕ 1ο δ] ἔεγοῖξ οδἱ ΤῊΡΗ5 (νν αἱ 
ναϊγ οσηη υοἱεδαὲ υἱ νῷ ἃ 6 νε] νοϊωϊδ)Ρ, [ συνπαρ. ο. ΑΒΟΡΕΟ δἱ .. ς 
(μη 49.) σιμιπαρ. ς. Ε ἃ] νίαν. Ῥυδοΐθσγεα α συνπαραλαμβανειν ] και 
(Ὁ 816 οτὰ, 605) ἑἐωανν. (0 -ανην) ς. ΑΒ(Β ἰοἵΐ αἱ καὶ τὸν ἐῳ.)0Ὲ 1ο αἱ 



Μαγοῦβ. ΑἸέοσαπι Ρ80]}} ἰοῦ δροείοεσυ το. ἀοὶϊ 16,1. 989 

νὴ τὸν καλούμενον δάρχον᾽ 38 Π͵Ἂαῦλος δὲ ἠξίον, τὸν ἀποστάντα 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ ΠἊαμφυλίας καὶ μὴ συνελϑόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔρ- ν, ν8. 
γον, μὴ συνπαραλαμβάνειν τοῦτον. 89 ἐγένετο δὲ παροξυσμύς, ἀεὶν, νὉ. 
στε ἀποχωρισϑῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν τὸ Βαρνάβαν 
παραλαβόντα τὸν Μάρχον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον. 

40. Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοϑ εὶς τῇ 

χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν», 41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν 
καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 

ΧΥ͂Ι. 

1 Καχπήντησεν δὲ εἰς Δέρβην καὶ “ύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής 

Ρΐὰ νβ “ΟΡ Βγτρ δύτὴ ΟἿγν ΤὨΡΙ" οδὲ... ς (ΞΞ ΟὉ 82) τον τω. ο, (» νἱ ὁ 
δηΐ6) ΘΗ 8] ρ] Β8ἢ ΒΥΣ δου 4] ΤῊΡ 7 Οδο [Ὁ ἰοἱ Αἱ πιὰ ἐπικαλου- 
μένον :: οἴ δα 12, 12. 

838. ηξιου (οδί ηξιουτο, 6 υοἱεδαξ, ἰΐδτη ΒΥΓ Αγ βδἢβ:. δϑί ἢ ποίδδαὲ ααϑιι- 
πεν οἷο) .. Ὁ οὐχ ἐβουλεέτο λέγων (ἃ ρογρὶδ Ἴδοτγταρίο : λέΐδ φί δὥ- 
οεϑδεγιιπί αὖ εἶβΒ α Ρα. εἰ πέὸ δἰπιιὶ υὐηογμπΐ αὖ οριᾷ - - ἄισισ ποη αὐἶσε- 
ππεγτεηὲ δθομη) [Α αποστατήσαντα, Ὁ αποστησαντα Ϊ ο"" οὶ απὸ 
παμφυλ. 1 ν οἷν αὐτοις [εἐρ7γὸν.. Ὁ [0] 4] (δρ 1.5} δὰὰ εἰς ο ἐπεμφθη- 
σαν (Βοπι. οογγοοί. Νεο λΐο αἀὐάδεπάπηι ἐδ απὸ τιΐδδὶ Γὰογβη) [ συν»- 
παραλαμβάνειν (συνπ. αἴ ΑΒΕ; ς ἢ 49. συμπ. ς. Β'ὍΗ ο(0) ὁ, 4860 
1οἷ 416 εδἱ (Ὁ τουντὸν μή ἐεγαε σύν αὐτοις)... ς -σλαβεὲν ς. ΚΟῊ κἱ μον 

σμγ ΤῊΡὮΒ Οδς 

89. δὲ ὁ. ΑΒ [ἸοἿ᾽ Δ] γνῷ ΟορΡ 58}... ς οὔ» 6. (ΕΘΗ 4] ΡΗΪΟΓ ΦΥΥΡ ΔΥρ οκί 
ΟὩν αἱ [ παροξυσμος : νἱὰς ἂς δας χ6 πθογγίπιθ ὀχροπθηίθη, ΟΑ(ΟΧ μ᾿, 
4δ6 54ᾳ4., ἰΐοπι Αοἰ. Βασπδρ. ἔπη Αοί, δροοτγ. ρΡ. 66 6η. [ Εὶ αποχωρησαν 
.. 8] πιὰ Οἱν ΤῊρΒ" χωρίσθητναι [ α αντοις Ϊ τον τε (ΕΗ αἱ ΤῊρΡΒ" δε) 
βα. πα. τον (Α 117." οἵ) μα. ἐχπλευσαν.. " τοτε βαρναβας παφρα- 
λαβὼν τ. μα. ἐπλευσεν 

40. κᾶτ σαυλος [ ν" ἐπιδεξαμενος͵ τον (Ὀ“" οπ))} χιῷ. 6, ΑΒΌ ἰοὔ μ|δ 5} ἔμ: 
ἀειιϊὰ ἰοἱ αἱ 58ὴ δὲρ ΤὨρμ" .. ς τ. θέεοι ε, Ο(ΚΟΗ ΑἹ ρίος νῴϑ6 δὸρ 
δγταϊ 4] (Ἦν δἱ | .πὸ .. "ἢ απ 

41. [πῃ τὴν κιλεχιαν ς. ΒΌ ἐδὲ ΤὭρΒ"  ν νκ' (6 ἔπ ἀεημά ; πο διι 
[0] 41) σγερ ᾿ξ δγηὰ (βεε ποῦ εἰ, Ῥεπεί,) (Δεμδἰοἀ δΔ44 ἴῃ {, σααφαδιδους 
(νεξ Ῥταεεὶρίεπε επρίοάέγε) τας Ἐντολας τῶν (νᾷ 6.1 δι δἀὴ ασπ, καὸ 
των! πρεοδιτερων (ἔοι. εοτε. ἤκαεε υεγόᾳ α τείογίψιωα πεες κείπύέρες 

ΧΤΙ. 1. σαεηνε. δὲ .. Ὁ εγῖν πᾷ (δεοοα διελόων δὲ (ἃ οτα) τα εἐθνὴ 
ταῖτα κατηντ. (ΕγῸΡ διελθόντες - - κατηντησαν) ' δὲ εἐς ε, είρ νἱάε 
δϑίε)καν αἱ ρἷεῖ τῇ ἐγ 56 δἱ “ϑαῖβ εγν καὶ γατήνε.) (ἴεν αοἱ.. ἴα δε 
παῖ ἕὰς ε. ΔΒ 8} ΤῸΡ συν | λεσεραν εξ. ΠΌΕΟΝ αἱ ρῖεε νρ αἱ (ἴξαε!.. 
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τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὺς γυναικὸς ̓ Ιουδαίας πιστῆς πα- 
Α 

τρὺς δὲ Ἕλληνος, 2. ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν “ύσεροις καὶ 

Ἰκονίῳ ἀδελφῶν». ὃ τοῦτον ἠϑέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελῦ δἷν, 
Ν . ’ 2.Ἂ ᾿ ν, 2 ἊΝ ᾿ » 2 »- 

καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τυὺς ]ουδαίους τους ὄντας ἕν τοῖς 
’ ». » .᾿ ν σ ᾿ ’ », "ὦν 

τύποις ἐκείνοις ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην 
ὑπῆρχεν. 

4 'Ὥς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδυσαν αὐτοῖς φυλάώσ- φ ; 
« - ΑἉ 

15, 30.399, σὲ!" τὰ δόγματα τὰ κεχριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστύλων καὶ πρεσβυτέ. 
ρων τῶν ἐν ᾿]εροσολύμοις. 

.- Ὁ Ί΄ ἢ) ως ἢ 3 “ ἊΨ , ΜΞ; ’ 
Ὁ “4 μὲν οὖν ἐχκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον 

18,3), τῷ ἀριϑμῷ καϑ᾽ ἡμέραν. Ὁ διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γα- 

λατιχὴν χώραν, κωλυϑέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνϑύματος λαλῆσαι τὸν 
λόγον ἐν τῇ “Ισίᾳ, ἴ ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν 

[μῃ εἰς λν. 6. ΑΒ 5.1} ἰχὶ οἰπιρβ 1οἱἱ 418 ΤῊΡΒ3" [Ὁ ἐκέ ἡν | γυναίκος 6. 
ΑΒΟΌΕ Ἰοῖϊ 4] ρζω υβ 600 ΒΥΥΡ ἃ] οδὲ ΟἿγν Οχἷδί Ηΐου (οἱ. Τράγε, βεὰ 
ἰρϑαπὶ γυ». οἵη) .. ς (ΞΞ (Ὁ 82) δὰ τωΐος 6. ΟΕ 8] ρ] βδἢ ΒΓ ΤΉΡΝ θες 
[ τουδαιας (ἔα ἃ] Αυὑρ 8] υἱάμαε, 35. ιουδ. χηρας) «. Ἑ ὁγὴ 

2. ἐν λυστρ. «. Ἰοϊϊ ελλυστῳ." 

8. ἀπαντ. 6. ΑΒΕΘΗ [οἷ 4] μοῦ ΟἿν ΤῊΡἢ Οδε... ἴῃ πάντες 6. ΟΡ Δ! 5] 
τον π. α. οτι ελλ. 6. ΘΈΘΗ δ] Ιοῆρθ ρὶ ϑυγῖν ΟἿν ΤῊΡΒ Οθο.. 6Ρ΄ 
ἴῃ οτι ἑλλὴν ο πατὴρ αὐτου 6. ΑΒΟ οὔ 4] τῶι! εαἱ ΤῊρΒ5 (οτε ο πα. 
αι. ελλ.) 

4. παρεδιδοσαν ο. ΑΒο(- δουσανὴθξ Ἰοῖξ αὶ] .. ς -διδουν 6. ΘᾺ 8] ΡΊΘΥ οδὲ 
ΟἿΓ 81] πρεσβυτέρων 6. ΑΒΟῸ ἰοὔ 4] τῶῦ Βκ8 ΤΏΡ οδὲ... ς ῥὑγῷθιω 
τῶν ο. ἘΘΗ 8] ρ] ΟἿγ ἃ] [ τἐροσολυμοις ο. ΑΒΟΡ Ἰοἵϊ ἃ) νρ ΤἜΡἢϑ' οδί 

. ς ἐερουσαλὴμ ὁ. ἘΘΗ ἃ] Ρ]6Γ ΟἿΥ αἱ 1 5 νϑγϑαπι βίο : διέερχομενοι δὲ 
τας πολεις ἐκήρυσσον κοι παρεδίδοσαν αντοις μετοι πασης παρρήσιοις 
τον πυριον τ χν, ἀμαὼ παραδιδοντες καὶ τας ἐντολας (" δὰ των) 
αποατ. καὶ πρεσβ. των ἐν ιερ. ΒΙῸΣ ΘΥΥΡ ΤΠ ροδβί τὰς πολ. δΔἂὰ 
κηρύσσοντες μετὸὼ πάσ. παρρ. τὸν κύρ. ἐν χν 

ὅ. Ὁ οαϊ τή πιστ. [Ὲ Αἱ ἴογϑϊο ΟἸγοαά δα περιέσσευον 
6. διελθοντες ᾿ς. ΔῊ 8) Ὁ] (νᾳ Ῥβ- Αἰ ηἷπὺ ἐγαηϑοιηΐεβ υοἰαΐτ [οἴ 7, ἐωπ) 
Ομν ΤΈΡΙἷ 2 Οδο ῬΒ- Αἰ μἰπ03 δὅδι ΟΘ΄ Τπ διῆλθον ς. ΑΒ6ΡῈ 108 4] 
Ρτῃ (νν Ρ]) οδί Ῥβ- Αἰἢ "» 10: ΕἘρὶρῃ Ὁϊὰᾶ 4] | γαλατικὴν 6. ΑΒΟΡ ἰο 8] 
Οδθ85... ς Ῥγδθπὶ τὴν 6. ΕΘῈ Α] ρ]6γ οδὲ Ρβ-ΑἸἢ Ἐρίρἢ893: 14 8] τ. α7. 
πν. ..δἷνν 0] (εἴ. νρϑθᾶ δ ἀοιηϊά, βεὰ θῇ τὰ ἔπ 4}) ἘΡΙΡΆ αἱ τ. πν. 
τ. αγ. ] Ὁ μήδενι λαλῆσαι, Βαὴ οὅ λαχι} υ νρϑθὰ τὰ δὸρ δὶ τὰ Ρβ- ΑἸ ἢ 
τ. ληγ. του ϑέον (ποη ἰΐοπι Ῥ8- Αἰ εἶμι 2, 68.) [ ΟἿν ἴῃ ἔ. δά τή» φυυγ. 
Ἀ. τὴν γαλατιαν ἀφέντες (πι855 χαταλιποντες) εἰς τὴν μεσογαιον 
ἐσπευδον ᾿ 

1. ἐλϑοντες (0" γενομένην, ᾿" --νοι) ο. ΘᾺ 8] γὶ Οἷν ΤῊρΡἢ1 2 Οςο.. Τη 
δἀὰ δὲ ς. ΑΒΟῸΕ 1οἵΐ αἱ ῥρζὼ νΥ γριὰ (βυγ δϑὲμυῖγ χαὶ ελϑ.} ῬΒ- ΑἹἸΒ ἘΡΙΡὮ 
[ἃ δἱ | ἐπειραζ. (οἰ. 1 ὰ ΕρΊΡὨ 41 τὴ) ..Ὁ δγτ ἡϑελαν ] εἰς ὁ. ΑΒΟΡ 



οὐπῃ 5116 οἱ Τηοίμ6ο. Ττοδάθ ν᾽ϑίομθιῃ μαροί. Αοί. 16, 12. 91 

Βιϑυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα ᾿Ιησοῦ" 
8 παρελθόντες. δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. ὃ. καὶ 
ὅραμα διὰ νυκτὸς τῷ ΓΙαύλῳ ὥφϑη, ἀνὴρ Μακδδών τις ἦν ἑστὼς 
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήϑησον 

ἡμῖν. 10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελῶ εἴν εἰς 
τὴν Μακεδονίαν, συνβιβάξοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ 'κύριος 
εὐαγγελίσασϑαι αὐτούς. 

11 ᾿ἀναχϑέντες δὲ ἀπὸ τῆς Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς 
“ΣΣαμοϑράᾷκην, τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, 12. ἐκεῖθέν τὸ εἰς φι- 

Ἑ ἸΟΗ͂ 4] [6.636 οαὐ ΕΡΙΡῈ Ογσὺ ΟἿν ΤῊρἢ3 4]... ς (ΞΞ αὉ 82) κατα ο«. 
ΘΕ 8] ρῃὶ ΤὨρΡΙ1 Οος | πορευϑήναι α. ΑΒΕ Ιοἵΐ ἃ] τηὰ οαἱ Ογσ Ρβ- ἰδ 
Ὁ] ΤῊΡἢἶ .. ς πορευεσϑαι ο. ΟΟΘΗΕ αἱ ρὶ ΟἿγ ΤῊΡ7 Οοο [||ιῆσου! ς. 
ΑΒΟ (Οὗ ἀθιηϊὰ κυρίουθξ [οἵ 411 νρ Βυγυγ οορ δϑίμυν 4] οδί Ῥ8- 
ΑΙ» 19 οδεἷηὶ3, δδ8. Ἡῖον Οὐἷδί ψὶρς 4], ἰΐθιῃ τοι τὸ ΑἹ τι ΟΥΤ δἱ .. ς (Ξξ 

ΟὉ 382) οἵῃ ὁ. 68 ἃ] Ρ] 588} ΔῚ΄᾿ᾧὁ 81 (ἢν ΤῇΡἢ Οεο (Ερίρ 892 αἀὰ τὸ αγι.) 

8. ἢ διελϑοντες [ Ὁ8τ χατηντήσαν  ἸοῖΪ τρωαδαν 
9. ΡΕΥ 6 β.γ ἐν ὁράματι δια νυκτ. ας. ΑΓ Ἰΐοιπαᾳ αὐ νἀ γ 8} 40. 4] οδί 
οὡς (49.) διὰ (Ο ὁ) τῆς νυχτ. ο. ΘΕΘΗ 1οἵ 4] Ρ]6Υ ΟἿΓ Α] (:: οὔ δὰ Τς 
ὅ, ὅ. Αοἱ ὅ, 19. 17, 10.) τῷ π. ὠφϑή ο. ΒΡῈ Ἰοἱἱ 40. δ] νυ... ς (5) 
ὠφϑ. τω π΄. ο. ΑΟΌ ΘΗ 8] Ρ]ῸΥ ΒΥΡΌΪ 4] οδὲ ΟἿΓ δὶ [Ὁ ΒΥῪΣ βδῃῃ!:. ὥσει 
ανῆρ ] τις Ἡ. }. 6. ΑΒΟΡΕ ἸοἿ 4] δ]1α υρ ΤὨΡἢ2᾽ οδῇ... ς Ῥοβί αρῆρ ὃ. 

ΘΗ 8] Ἀ]6Σ βυγγ 41] ΟἿΓ 4] [η» ἢ. 1. 6. ΑΒου ἡ" Ἰοἵ Δ] νρ οδὐ ΤὨρῃἤ", 
81 ρδῦς Βυτρ (αν. τις κακ᾿) ροβί μακεδ. .. ς ροβῖ α». τις 6. 6Η ἃ] Ρ] 
ΟἿν ΤΈΡΙ" Οδα .. δ᾽Ὲ (νἰά6 δηΐθ: ἐν 0ρ.) 8] δ] 4 ΘῸΡ ΒΥ7 8] (ΟἜ γϑοιι "Ὁ 
καὶ ιἰδου αν. μακ. ἐστ.) οτὴ (49.}Ὁ 888} ΒΥΤΡ 6." ἐστως κατα προσωπον 
αὐτου Ϊ παρακαλων 6. 968 8] μ}] 600 αἱ ΟἸγξ ΤᾺΡΒ Οδθο .. [μη ῥτϑθιω 

καὶ 6. ΑΒΟῈ 1οἵ 8] ἔδγ Ὁ νρ' 8] τπὰ οδὲ [ νὶ ὁπ αὐτο» Ϊ χαε.. ἃ ἔᾳ 8] 
ΟΡ 88}} οἵἷὴ 

10. 0Β 4] ἐδὲν [ὡς δὲ 84 οτε.. Ὁ διεγερθεὶς οὐ διηγήσατο τὸ οραμια 
ἥμιν (ῃΠπουϑαὰθ σοηβοηξξ 88}}} χαὶ ἐνοήσαμεν οτι Ϊ τὴν 6. ΑὉῊ δ] Ἀ]ῸΥ 

ΟἸχόοῖα ΤῊρΒ5 Οδο οδὲ... μη οἵη 6. ΒΟΕΘ [οἵϊ 415 ΟἸγῖχι ΤΏΡ" }συν»β. 
6. ΒΟΕ... ς (μη 49.) συμιβ. ς. τ6}} ἂὐ νὰν} ὁ χυρ. δ. 568 8] Ἰοῃρθ Η] 
ΒΤ ΒΔἢ ΔΓῚ ΟἿν ΤῊρἢ1 Οϑο Εχἰδῦ,, ΟΡ [πο ϑέος 6. ΑΒΟῈ [οἵ 8] 
ΡἸυθ᾽0 γνῷ οορ Τρ 3 Ηΐον [αὐτοὺς (Α 8] πὰ ΤΡ 2 αὐτοις) .. Ὁ 

τους ἐν τὴ μακέδονιοι 

11. δὲ ο. αὖ (Ὁ 187. Βγγρ πιδ Τὴ δὲ ἐπαυριον αχϑ. [Ὁ αναχϑ.] ἀπο) Ε 
ΙοὉ 4] νῷ ΟῸΡ ΒΥΥΡ πιδ (ΒΥ Α] καὸ αναχϑ.) ΟἸν ΤῊΡΙΝ .. ς (5) ουν 6. 
ΒΟΘῊ Β8ἢ ΒγτΡ ἰχὶ 4] οδὐ ΤῊρ]}] Οὐο | τῆς 6. 65Η ἃ] Ἰοπρα Ρὶ] Τβατί 
ΤΕΡΙ1.3, Οο6.. 609 ἢ οἵὰ 6. ΑΒΟΡῈ 1οἷ 416 ΟἿΓ οδί τῇ τε ο. Η δὶ 
Ἰοηβ8 Ρὶ υξβ Β.1 δϑίῃ δῦ ΟἿν ΤᾺΡΒ1 3 Οϑο, ἰΐθιῃ ἢ καὶ τή... ἴζη τῇ δὲ 
8. 48 (δ᾽) ΟΕ6 Ιοἱΐ 415 οὺρ β8ἢ βυτρ οδ [ υ ἐπιουσὴ ἡμέρα | ΑὉ ἢ νεαν 
πολν. ͵ 

18. ἐκ. τε αε. αὶ ἃ] ἰσῃρθ }ὶ ΟἿν ΤῊΡΒ"" Οδο (ἰΐοπι οὐ ἡπᾶδ νῷ ΒΥΥ ΘῸΡ 

δοίμυῖς γι)... 3 κακέειϑὲν 6. ΑΒΟΡῈ [οἵ 4] ρ]υ81" εδὶ ΤΌΡΙΗΣ .. 6 8] 



92. Αοἰ. 16, 18. γοπῖππι ῬΒΠΙΡΡοΒ. Ἡγάϊα ΤΉ δ γθηοὶθ 

λίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς ἀὐρίδῳ τῆς Μακεδονίας πόλις, κο- 
λώνεια. ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 
18 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ 
ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καϑίσαντες ἐλαλοῦμεν 
ταῖς συνελϑούσαις γυναιξίν. 14 καί τις γυνὴ ὀνόματι “υδία, πορ- 
φυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ κύ- 
οιὸς διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ 
ΠΙᾶαύλου. 15 ὡς δὲ ἐβαπτίσϑη καὶ ὃ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν 
λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ μὲ πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελϑόντες εἰς 

τὸν οἶκόν μου μείνατε᾽ καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 

16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην 
τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύϑωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις. ἐργασίαν πολ- 

ΒΔ ἢ ΒΥῪΡ ἐκ. δὲ ἕ πρωτή .. Ὁ ΒΥΓ 816 κεφαλὴ ] τῆς (Β ο.) μεριδος .. 
ἘΒῚ 8] μερις .. ΟὉ9 ὁ. ἢ 41ὅ βυγθῖγ ΔΘ αγθ ΟἿΥ | τῆς Β66 6. ΒΡΘΒ 
81 Ἰοῆρθ Ρ] Οἢγν ΤῆρὨ Οϑθο.. 690 1, οἵχῃ Ἂς. ἀοκ 101 4] ἔσθ αὶ [ χο- 
λωνεια 6. ΒΗ 1οἵϊ (ἢ κωλ.) 4] Ρὶ ΟἿγν ΤῊρ]}11" οδὲ .. ς χολώνια, (ἢ κολω- 
ψία ο. Α(κωλωνιαγουεί(χωλονια)α 81] μὰ ΤὨΡΒ5 Οδο [ )δτ ἡμίὴν [ αὐτὴ 
τη (6 ς. 38 Δ] ρ] 880 51 (41) ΟἿγ ΤῊΡΒ" 5" Οδο; ἱξδι 8] τὴ τή 
αὑτη, αὐτη, αὐτὴ δὲ... ς πὰ ταὐυτὴ τὴ ς. ΑΒΟΡ ΤΕ Ιοἷ 4] τηῦ νῷ 8] εδί 

18. τε... Ὁ 81] 9 σῇ 00Ρ β8ἢ: βυγρ ΟἿν ΤὨΡΗ 13. {ποπ Οδ6) δὲ [ πυλης 
(6 ο. ΑΒΟΡ 1οΓ 415 νρ 600 Β8ἢ ([ἴϑτὰ βυγ ἃγ9 ἈϑίὮΡΡ πυλ. της πολ.) 
δυςιγοοδί ς πόλεως 6. ΕΘΗ 8] ΡΙΟΥ ΒΥΓΡ δδίῃτο 4] ΟἿΣ 4] [ "ν' δ] 
ΤῊΡΕ" τον ποόταμ. ἐνομίζετο προσευχή εἰν. ο. (Α" να (γὺ) ἘΘῊ 81 Ἀἷοσ 
οδέ οἱ Ατητηδδὶ ΟἿν ΤὨΡὮἷ Σ᾽ Οδο, ἴδια ἡ ΕΡΙΡΗ εδοκες οἷο (οἰἀεδαΐμν 
νῷ ἃ 6 βυυρ, σοπαριοϊοδαίιν ΒΥΥ, ὁγαξ ΑΥΘ ΔΘ[ἢΡΡ)... ΑἸ Β)0 Ιοἷϊ (οι οὗ) 
18. 40. δοίτο οοὸρ (ιδὲ οορσίίαυΐπιιι φιιοα οταΐίομες ἐδὴ ἥεγοηΐ; Β8Ὦ ἐπ 
ἴοοιπι μδὲ ργεοαδαπιιγ) υτὰ (μδὲ ριαδαπέ οἴ6) ἐνομέζομεν (ο -ζαμενὶ 

προσευχὴν (Β -χηῆ) εἰν. (418 ἐνομίζετο προσευχὴν εεν.) : ἰΐα ΤᾺ | συν- 
εἐλϑουσαῖς (ν -ἐληλυϑυιαις) .. ΟΕ δορί} 79 αἀάᾶ ἡμὲν 

14. νυν της πολεως ἠκοῦυὲν (Ε ῬΥδϑῖὴ ἡτις)... α΄ ἤκουσεν ο. ὈἾδΤα 4}: Ρῃὶ 
γῇ ΟἿγν ΤῊΡΒ3" Οϑα δυοιγοοδὶ [ 0 χυρ. .. Εδτ ο ϑεος [ ΒΡ οἴη τὸν :: οἵ 
δὰ 18, 45. | δοίαΐγ οχὴ προησεέχ. ἀ8α παύυλου 

16. καὶ (Ὁ 41] δοίμθε 4] δἀὰ πας) ὁ οὐκος .. ργϑοιῃ αὐτῇ Ἑ 8] ἔογοδ Ὁ 
ἀοτηϊὰ δὶ 88} βυγυγ 4] (Ἣν οδῇ [τω χυρίω .. Ὁ8τ τ. ϑεω... 11, 19. 
24. 18.} 99. 126. οπιὶ (εἰ. δπίθ πιστὴν οἱ ροϑί εένας μοηϊίαγ) [μείνατε 

ὁ. Ο6Η Α] αἱ νὰ γ ἔεγο οσχαῃ ΟἿγ ΤῊΡἢ "3 Οδς οδί.. ἴω μένετε 6. ΑΒΌΕ 
Ἰοῖ 18. 

16. την (αὈΐ 852) 6. ΑΒΟῈ [οἷ 415 Οὐ ΤΏΡ 3 οδί... ς ὁτῃ 6. Ὁ6Ε 8] Ἰοῃρθ 
ΡΙ ΟἿγ αἱ [] σπυϑωνὰα 5. ΑΒο" (Ὀἢ δΡ γι) Ἰοῖ 4] νε (6ἐ. δὶ ἔὰ 
ἀθιά) Οὐ (Ογγδγῖῖδ' τοῦ Πύθωνος ἐν ὀνόμ. χὺ τὴν ἀπελασίαν, 
16145, 5δ᾽ τὸν Πύϑ φρρι Πιάοδὶ περὶ τοῦ καλουμένου Πύϑωνος μαντι-- 
κοῦ πνεύμ.) ΑἸΩῺὉ .. ς -ὸς ο. ΕΘΗ [0] Δ] (νν Ρ]6ῦ δρένγ. ἀϊσίηαξίοηΐε; 
ΟΟΡ 85. ἀϊσίπαηδ) Νὰ οἱ Απιτηοδὲ ΟἿγν Ευδὶ 8] [οἱ ὑπανε. 6. ΒΟΕ ἰοἵ 



οὐ δ} 01} αἰ άϊοα. “Γαμια]ία5 οτἱξαΣ. Αοἱ. 16,22. 98 

λὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτὴς μαντενομένηῃ. 1 αὕτη κατακο- 
πον, : ᾿ 

λουϑήσασα τῷ ΠΙαύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραξεν λέγουσα Οὗτοι οἱ ἄνϑρω- 
ποι δοῦλοι τοῦ ϑευῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν 
ς---ῤ-ρἌἐεφν , - ΝΣ , » ἃ , {»»,ὔ 
ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 1δὃ τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπι πολλὰς ἡμέρας. δια- 

4 - Α - 

πογηϑεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν 11αρ- 
αγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι ᾿ησοῦ Χριστοῦ ἐξελϑεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ Σ 
ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 19 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν 
ι 4 Σ ἰῷ ͵ “ - ᾿) ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβύμενοι τὸν Παῦλον καὶ «Σίλαν 
εἴλκυσαν δίς τὴν ἀγυρὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 20 καὶ προυσαγα- 

᾿ -» - τ 
γόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ ἄνϑρωποι ἐκταράσ- 

ς « 4 , ) δὲ: ε»ἤ ᾿ 11,6. 
σουυσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾿Ιυυδαῖοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ καταγγέλ- αἱ, κἱ. 
λουσιν ἔϑι, ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωμαίοις 

Α { - Α 

οὖσιν. 22. καὶ συνεπέστι͵ ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ « οο 1, 5. 

8] τοῦ Οὐ οδί (:: πὸ ὑπωντ. πες ἀπαντ. ἱμρυγίμαὶβ ἤποῖ βο]ϑῖ; ἴδίηθη 
οἴ 1,.ς 14, 81 οἱ [ο 4, ὅ1. υὉἱΪ ρΡὶ απ. ῥΓῸ ιπ. βυϊδδβίλίι τ) .. ς [2 
απαντ. ς. ΑὉΘΗ Δ] μ] Εὐυϑὶ ΟἿ δἱ [ὁ παρειχετο, Εαϑί παρεσχεν Ϊ Ὁ" 
ἃ δια τουτου μαγντευομενὴ 

11. κατακολουϑήσασα 6. ΑΟΕΘΗ 8] ἴδγ6 οἴῃ (1οἵ παρακολ.) ΟΥ ΟἸιν Επϑῖ 
Δ] (ἃ ρεγϑεσιΐα 6δὲ - εἰ [και οἷ. νυ] εἰαπιαδαϊ) .. Βρὲ 180. οαἱ κατακο- 
λουϑουσα Ϊ Β ΟΥ οῃῃ τω | ἥμιν .. 6 8] μ]815 τω σιλα, δ] Ῥδιο τω σιλ. 
καὶ ἡμ.} Ὁ" (Ἰΐδτα ἃ) Τωοἱ οἵ. ανϑρωπ. [ νυ ευαγγελέζοντε (" -τες) ῥγοὸ 
καταγγ. 1 υμῖν 6. ΒΡΕΞΒΤ Ἰοἵϊ 4] 0] νῷ βυγυγ ΔοΙἢΡΡ δῦ Τμάγιβ (θὰ. 
τοτη. ᾽ημ.) οαἕ.. ς (ἰἔθτι ΟὉ 52, ποῃ ς 9) ἴη ἥμιν ο. οὐ που ᾿ἰᾳαθῦ) 
ΘΗ 8] ρὶ 6 οῸΡ 58}} Δϑίῃτο 5] Οὐ ΟἿν Επϑὶ ΤΡὮ Οδο Τ,μοἱ ἢ 

18. δὲ... ΒΕ 8411 οἵὰὴ (ΒΥ. χαὶ τοῦτο) | ὃ 6. ΟΡΕΘΗ 8] αἱ νὰ οἵη οδὲ (Ἷγ 
ἃ] ... ΑΒ οχὴ (1μη9ἅ. πιῖπ.} [ἢ εἰς : ἐπιστρεψ. δὲ ο παυλ. τω πνεῦμ. καὶ 

διαπον. 1 ο παραγγεέλω (ἰΐαπι Ἰοῖϊ -«ἐλω), ἰΐετα ν. 21. ἡ Ἰοἵϊ 4] καταγ- 
γέλουσιν [ ονοματι 6. ΑΒΟῈ [οἵϊ 4] Επδὲ Ῥ5- Αἰ" ὅθ. Τηῃάτε ΟἿγ οδί... 
ς ΡΥϑϑῖη τὸ 6. Ὁ6Η 8] ρίοσ ΤΡ Οδο [Ὁ ἐνὰ ἐξελϑῆς  εἐξηλϑ. αὖτ. 
τ. ὠρ.- .« Ὁ δοίῃτο εὐϑέεως εἐξηλϑ. 

19. ἐδοντ. δὲ (Β 5γγ δοίμυί καὶ υδι, Εαδβί ϑεασαμεμον οὐν, Α" ἃ οι δε: 

16 Τμηϑἅ. πῃ.) π8ᾳ ερ0γ. αὐτῶν» (μοὶ - - φιεία οαἰκξ 8ρ68 τεάτξιι8. ΘΟΥ ΜῊ) 
ΟΡ ὡς δὲ (ἀ οτι) εεδα»ν οἐ κυρ. τῆς πεδισκῆης οτε απεστερήσϑαι τῆς 
ε0γ. αὖτ. ἧς (ἃ φιοπίαπι 8ρ68 εἰ τεάϊξιδ δοτιηι φιαη) εἰχαν δὲ αὐτὴς 
σιλαν ς. ΟΡ 2. 42. 41. 51. 18. 80. (41 πὶ νάϊ(γ) .. ς (8) ρτγϑθϑιη τὸν ὃ. 

ΑΒΕΘῊ Αἱ ἴοῃρδ ρ] οεδί Επιδὲ ΟἿγ 8] | εελκ. (α ηλκχ.). .. Ε ἐσυραν 

90. εεΖζαν ὁ. ΑΒΕΗ ἰοἵϊ.. ς -πον ὁ. 006 8] ἴογϑ οἴῃ 

41. Ὁ" (ἰΐομα ἀ) 15." τα εἐϑνη (Ὁ "" εϑη οτηῖδ80 τα, α ἡϑη, ἰοἱ [μοἱ δεοίαηι), 
οἵ  ροσεὶϊ α ο. εξ. ἡμας παυαδεξασϑαιε ουτε π. ρω. ὑπαρχουσυν (6 
δοηδέξῥειδίθ ὕγὸ οὐσιυν) 

23. χαι συν. ο οχλ. (36. δγγαῖϊγ 4] [οἱ δά ὰ πολι") κι αὖτ. καὶ οἐὲ .. Ὁ καὶ 
πολὺς οχλ). συνεπεστησαν κατ α. κραζοντες" τοτὲ οἱ 



θ0θ4 Αοἱ. 16, 38, Ῥϑα]ὰβ οἱ 51188 ορεΐ ΡΒ Βρρίϑ. δγοοτο 

περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια κῶνον ῥαβδίξειν, 258 πολλάς τε 

ἐπιϑέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγεέλανεες τῷ 
δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην 
δίληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας 

ἡσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. 20 κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Π|αϑ- 
λος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμτουν τὸν ϑεόν᾽ ἐπηκροῶντο δὲ αὐ- 
τῶν οἱ δέσμιοι. 20 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλεν- 
ϑῆναι τὰ ϑεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου᾽ ἠνεῴχϑησάν τὸ παραχρῆμα 
αἱ ϑύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀτέϑη. 21 ἔξυπνος δὲ γε. 

γόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς ϑύρας τῆς φυλα- 
κῆς, σπασάμενος μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐχ- 
πεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 28 ἐφώνησεν δὲ μεγάλῃ φωνῇ ὃ Παΐῦ- 
λος λέγων ΜΙ, δὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν᾽ ἅπαντες γάρ ἔσμεον Ἐν- 

ϑάδε. 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γδονόμενος 
-πνὕ..--.. 

22. περιρηξ. δ. ΑΒΟΌΕΘΗ ΟἿ... ς περιρρηξ. 6. τηΐῃ Ρ]ῸΥ 
28. τε... Β Ἰοἵϊ 40. 6 οορ δὲ [ Ε δεσμκωφυλ. (πμοη ἰΐοῃ ν. 27.}}" τηρεισϑα: 
34. ος .. Ὁ 0 δὲ [ εὐληφως ς. 6Β 8] Ιοῃφε Ρ] Οἢγ ΤὨΡΙ "3: Οδο (:: βἰπαΐ- 

ἸΠΟΥ ἴῃ ον] ἴμὰς ρογῇ. ἐοῦϊοβ ἰην 1118 δηἑα 38 Ρ]ῈΓ ἐδ θηάππι αγϑί, οἵ 

Ἱ, 34 844) .. 60΄ 1 λαβὼν δ. ΑΒΟΡῈ [οἷ 419 οαὐ; 87. λαμιβανων] εἐβαλεν 
... 4 8] ἐλαβὲν [ σφ. αὐτῶν ο. ΑΒο" ]οὔ 4]... ς αὐτ. σφ. α. ΟἾῬΕΘΗ 
Αἱ Ρ'ον ΟἿ ἃ] [ "' ὃν τω ξυλω 

ῶῦ. τ" κατὰ δὲ μεσον τῆς νυχτὸς [ν» Οο παυλ. [σ ο σιλ. [ Ὁ ΟΥ καὶ οἐ 
δεσμι. 

20. ηνεωχϑ. ς. ΒΟ. 84] ΤῊΡἢ3᾽ οδί, ἰΐϑια ΑΚ Ἰοὐ 4] Οὐ ηνοιχϑ. ..ς 
ἀνεωχϑ. ας. ΘΝ ἃ] Ρ]ογ ΟἿ ἃ] [τε 6. 068 8] ἰΙσοῃβα ρ] γῇ 8] τὰ ΟἿ δἱ 

. ΑΒΡΕ [ΟἿ 41}5 ἔδγϑ ΘῸὺΡ 8588} ΒΥῪΡ οδί ΤΈρΡἢ δ δὲ (πῃ 49.) Β Τροϊ 
Οαββίοᾶ οἵὴ παραχρ. [ ανεϑη (4119 ἀανειϑη) .. Ὁ" ἀανελυϑη (ἃ τέϊαπαία 
8ιπ|), ἰΐαπη 81 ῥΡᾶυς ἀνελιϑησαν, διελυϑησαν, εἐλυϑήη, ἀνεωχϑὴη 

91. Ὁ ΒΥΓ ΔοΙἢ 8ΔΥΡ καὶ ἐξυπν. γεν.  σ νᾷ (πο δὴ ἴα ἀδιϊ4) ΟΕ τὶ (βοά 
πο δὰ ἢ. 1.) τ. ϑυρ. ἀνεωγμ.} ὑδτ᾽ καὶ σπασ.  μαχαιρ. 6. ΑἘΘΗ οἷ» 
8] ἴδσϑ οἵη οδὲ ΟἿΥ 4].. ἴζπ τὴν μαχαιρ. ο. ΒΟ. 08" (:: ΟΥ̓ Με 14, 
417. ἈὈΪ ποπηΐδβὶ ἢ ἃ] ρϑῖιο οἵχ τὴ»)! ἡμελλ. ὁ. ΑΒΟΕΘ οἵ ἃ]... ς ἐμελλ. 
ὁ. ΡῊ 8] ΡΙῈῦ οδῦ Ογ ἃ] (ΤῊρΡ ἢ ηϑελεν)ὴ οἱ δ] ανελεὲν [αὶ ἐκπεῴυ"- 
γεναι 

28. μὲγ. φων. ς. ΑΒ δ] ἃ δῖη 8] 60} ΒΔ} (οἱ, [,.π6ἀ. ποῖ.) Ος (49.) φω. 
Μεγ. (:: αἴ ΒΟΡΙΌΙ βο]οῇ Ἰοοϊίοηθ ποὴ ἢἥπο) 6. ΟΡΒΙΈΘΗ 8] ρῥ]οὺ νροῖ 

οὐ πι88 ΤΣ. οΥΥΟΣ 4] σαὶ ΟἿ δἱ [οἷ . Ῥτδοίοτθα Β 8] νβ 60} 88ἢ 8] οεαΐ 
δηΐο λέγῶν Ῥοη | ΒΟ δ] ΤᾺΡΩΣ οἵη ὁ | πραξῆς .. Ε ποιησῆς | Ιοἷ σε- 
αὐτον  Ὁ8ΒΓ τι κακὸν : 

29. ἢ φωτα δὲ ἐτήσας | γενόμενος .. ΟἾΒΕΤ 4}3} ΟἩγτδια ὑπαρχων ] Ὁ" ἀ 
γνῷ 8] τὴῦ (ΒγΥΡ ὁ. 90.) Πιοεἷτ πὐοϊπτε προς τοὺς ποδὰς | σιλα ε. 50} 

ς ΡΥϑοπὶ τω 6. ΟΡ ἜΘΗ [οἵ ἃ] αὐ νά τ οσῖῃ οδὲ ΟἿΓ αἱ ᾿ 



ΤΣ ὈΙ ΠΟΥ δροτίο βαρ ϊσαίυτ οἰιθϑέοθ. ὁ Αοὐ 16,36ὅ. 9θ9ὅ 

-“-"Σ - Α Α δ 

προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ «Σίλᾳ, 80 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω 

ἔφη Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν να σωϑῶ; 51 οἱ δὲ δίπαν 11{ἰστευ- 70 9, 18. οἷς 
ΒΒ. , 2 -“ ν ’, Ν δι τ» .)ς ᾿ 

σο» ἐπὶ τὸν κύριον 7, σοῦν, καὶ σωϑήσῃ σὺ καὶ ὁ οἷκός σου. ὃδ2 καὶ 
ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίον σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ 

2 ἊΨ . Α Α 2 Ἁ 9 2 [4 - Ο - Α 

αὐτοῦ. 85 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκχτὺς 
“ - Ἁ 3 ’ὔ͵ ᾿] ἌΝ 

ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπείσϑη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ παν- 
τες παραχρῆμα, 84 ἀναγαγών τε αὑτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέϑηκεν 

᾽ .ν} “- 4 ᾿ » - ς ") 
τράπεζαν, καὶ ἡγαλλμιᾶτο πανοικει πεπιστευχὼς τῷ ϑεῷ. 80 Ἡμέ. 

Α αὶ Α ς 

ρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγον- 

τες ᾿Ἵπόλυσον τοὺς ἀνϑρώπους ἐχείνους. ὅ6. ἀπήγγειλεν δὲ ὁ 
δεσμοφύλαξ τοὺς λύγους τούτους πρὸς τὸν ΠΠαὔλον, ὅτι ἀπέσταλκαν 

80. Ἰοῖϊΐ 4] δἱΐᾳ προσαγαγ. νυ κι προηγαγὲεν αὖτ. εξω, οὐ τ Βγ1Ρ ο.ἢ δἀὰ 
τους (ΒγΓΡ χαὶ τους) λοιποὺς ασφαλισαμιενος καὶ (ὈΒΤΡΚ ΘΥΤΡ οἵη, ἃ 

ουϑίοαϊο. 6; ΒγΥΡ δά νοτο- αρργορϊμρφμανίξ εὐ ] ἐφη (180. 4] οδὲ εἰπε) 
.. Ὁ εἰσὲν αὐτοῖς, ἰἴδτη 600 8Δῇ 48] 

81. εἶπαν ὁ. ΑΒο(ν Δ γ)0Ὲ οἵ, ς -πὸν 6. 685 ἃ] ΡΙ6Γ οδὲ | ἐπι... Ε ἃ] εἰς 
[ἤσουν 6. ΑΒ 1οἵἷ 411 νρ οορ᾽ Οθο (884 αἰ τη88) Γ,οἷ.. ς δὰ χριστον 
5. ΟΕΘΗ 8] ρ]6γ νν μὶ οδὺ Τηᾶάτγι ΟἿγ ἃ] [ σωϑήσι [Ε 81] τὴῦ νν τῆι 
σας ο οιἵκ. 

82. τοῦ (Ὁ οἵ) χυρίου".. Β τ. ϑεέου ] σὺν (α΄) 6. ΑΒοΡ 1οἵ (συμ) 8] 
τὴῦι γῷ οδί μοϊέ., ς καὶ 6. ΕΘΗ 8] μ] βυγυΐγ 4] ΟἿΓ 4] 

38. Ρ" ἃ ελυσεν [Ὁ αὐξ. εβαπτ. | ον (Α δὰ οικιοε, ᾿Ἰΐθτη 8] υϑοι, ΤῊΡ 
μετ) αὐτου παντ. (Β απ.) .. 40. ο οἰκος αὐτου ἀπαντες 

84. Ὁδτ" καὶ ἀναγαγ. τε... Ο 416 Θ0Ρ Β.ῪΡ οδί αν. δε[ οἰκον 6. Βοὸ 10 40, 
αἱ τυ οδί Ἰωοἱ.. ς ([ωπ6ἅ. τα.) Δἀ ἃ αὐτοῦ 6. ΑΡΈΘΗ 8] Ιοηρο μ] νΥ̓͂ υἱ 
νᾶϊγ οἵὰπ Οιν 4] Ὀ" ἃ καὶ παρεθ. ] ηγαλλιατο (607) ὁ. οἰ( Δ γ)Ρ αἱ 
ἴετοϑθδ α βυγ βαὴ ΟἿγν Οδο ΤῊρ μ᾽ Ιωοἱ (ἐριξαδαηέι) .. ς (8) ηγαλλια-- 
σατο ς. ΑΒΟ ἜΘΤΟΗ [Ιοἵϊ 4] ρὴὴ νῷ ΟΡ ΒυῪΡ 4] ΤΉρἢ 5 οδἱ | παρνονίει 
ς. ΑοΟ 18. 180. (41118ᾳ αὐ νάϊν, ποο ΥΥ8ὲ πὸ ΟΡ αδἰξϑπά.), 17.166} παν- 

Θέχὴν.. ς (ἴμῃ 49.) πανοικε 6. Β(6 51}.}]0Ὲ 41] ρ]6ῦ (:: υὐ οἀά δηιψυΐβδβ. 
"818 ἴῃ σου Βοαὰὶ οδαΐατῃ ἀυχίτηαδ, ἴα Βος αυοαιθ 060 γϑοϊρί ἢ ἀπ πὶ 

οϑὲ -εἰ, ΙὩΠΧΧ 5 τὸν Βαοὶ Ἰδοίϊο; 864 α αὑτὰ ῥ]οτβᾳ ἔχοα 1, [. 

πανοικια, ἰΐθιη 8 Μαος. 8, 26.) .. Β ογχ (88: ροβί ϑέω ροῃ) ..Ὁ σὺν 
τῷ οἰκω αὐτοῦ [Ὁ πεπ. ἐπι τον ϑέὲον 

8δ. γεν. (Ε γεναμενης) απ. οε στρ. τοὺς .. Ὁ ΒΥῪΡΊΩΒ γεν, συνηλϑθὸν οὖ 
σστρατηγοι (βἷο Ὁ) ἐπιτο αὖτο εἰς τὴν ἀγορὰν και ἀναμνήσϑεντες τον 
σεισμον τον γεγονοτὰα ἐφοβήθησαν καὶ αἀπεστειλαν τοὺς [ Ὁ 68. ΑΓ 

ΑΥΘ λεγοντας [Ὁ 187. ΒΥΥΡ πρὶ βαἀ ἴῃ ἢ. ους ἐχθὲς παρελαβες ᾿ 

86. ἡ ΔΥΤ 819 καὶ εἰσελϑὼν (ΒΥΥ ἃτθ αἀκουσας) ὁ δεσμοφ. απηγ7- δε... 
Ἐδτ ΒῈὮ δοίῃαϊ" τε [ τουτοὺς 6. ΑΕΘῊ ]οἵϊ 4] ὕ]6γ ἃ νῃ δὶ ρ]9ῦ οδύ ΟἿΥ 
(βεἃ νἱἀδ6 ροβ) 8]... 1π ὁπ 6, ΒΟΡΒΤ 415 Ομ γοῦάβ (οἱ οςἀΐ τὸν λο7. προς 
αὐτους) (66 το οἵα τ. λογ. τουτ.) απεσταλχαν ὁ. ΔΒ .. Ο Ἰοίἱ ἀπεστει- 
λαν.. ς απεσταλκασον 6. ὉΒ6Η Δ] Ρ]6ῖ οδὲ ΟἿγσ Αἱ 



Δδες 3, 16. 

16, 14. 

θ6Ὸ Αοἰ.16, 87. Ῥϑυ]ὰβ οἱ 51188 ῬΒΠΠρρὶα Βομθαίο ἀϊπιϊδβεὶ, 

οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυϑῆτε᾽ νῦν οὖν ἐξελθόντες πορδύδσϑε ἐν 
εἰρήνῃ. θ1Ὶ ὁ δὲ Παῦλος ἔφῃ πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημο- 
σίᾳ ἀκαταχρίτους, ἀνϑρώπους ἹΡωμαίυυς ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς 
φυλακήν, καὶ νῦν λάϑρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλϑόν- 
τες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσα». 88 ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς 
οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα᾽ ἐφοβήϑησαν δὲ ἀκούσαντερ ὅτι 
ἐ - 3 Α . 4 

Ῥωμαῖοί εἰσιν, 99 καὶ ἐλϑόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγα- 

γόντες ἠρώτων ἀπελϑεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 40. ἐξελϑόντες δὲ ἐχ 
τὴς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν “Ιυδίαν, καὶ ἰδόντες τοὺς ἀδελ: 
φοὺς παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξῆλϑον. 

ΧΥΙ!. 

1 Ζμωδεύσαντες δὲ τὴν ̓ Αμφίπολιν καὶ ᾿Α΄πολλωνίαν ἦλϑον εἰς 
Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 2 κατὰ δὲ τὸ 

86. Ὁ οἴχῃ ἐν ἔερ. 

817. ἐφὴ .. Ἰοῖ οτὰ [ Ε οἷ πρ. αὐτοὺς [ Δειραντες .. Ὁ (ἰἴθπι ΒΔ ΒΥΥ Αἱ, 
868 οἷι ἀχκατξαχρ.) ργϑϑιὴ αναφτείους ἰ ἐεβαλαν 6. ΒΏ .. ς -λον 6. ΑΕΘΗ 
8] αὐ νά τ οἴμη] α ΤῊρΡἢΗ3. αλλ Ε αὐτ. ἡμὰς (οι Η δἰ ἔδγεϑ 518π| Ὁ 66) 
ἐλϑοντ. : 

38. απηγγ. (607) ς. ΑΒΡῈ Ἰο 4] μ᾽ 0880 ΟὨγόοτα ΤΡ οδὲ... ς ανρήη77. 
Ως, 6Ε 8] ρὶ Ομ γίχὶ 4] [ δὲ... ἘΕῚ 807 δοίβυ!γ 4] τὲ .. ΘῸΡ βϑἢ ΒυῪΡ οἵχ | 
Ε 609. 90. ον ραβὅ. τοες στρατ. [ταὐτὰ .. Ὁ ΒΥΥ δῖ δἀὰ τὰ ρήϑεντα 
προς τοὺς στρατήηγοι-ς (ΒΥΓ ἃγϑ σπρ. αὐτους) ἐφοβ. δὲ ες. ΑΒ(0) οἷ 40. 
69. δἱ πιὰ ΟΡ οδῖ .. ς και ἐφοβ. ἐς. ΕΘΗ 8] μὲ νῇᾷ 8] μὰ ΟΙιγ 4] [ἐφοβ. 

᾿ Ὧ8Β6 ξἰσὲ... Ὁ 0ε δὲ ἀκούσαντες οτι ρω. εἰσ. ἐφοβηϑ. 

89. κι ἐλθοντες .. Ὁ καὺ παραγενομενοι μετα φιλων πολλων εἰς τὴν φυ- 
λακὴν (εις τ. φυ. εἴ, 187. ΒγγΡ ς.Ὁ [ παρεκ. αὖτ. κ. εξ. ηρ. (α Τρ" 
ηρωτουν, Ἑ -τῆσαν, 181. Βγγν [868 Βαρεῖ εἐξελϑ. καὶ ἀπελϑ-.} οί αγθ 
οἵα κχ. εξ. ηρ.) ἀαπελϑ-. (6. ΑΒ οἵ 4] ἔογοἶβ οδῖ; ς εἐξελϑ. ο. ΕΘΗ δὶ Ἰοῆβϑ 
ΡΙ ΟἿγ 4]} απὸ (ς. ΑΒ [Ιοἵϊ 4] τῦιι οδῖ; Ε ἐκ, νῷ ἀδ τὸς [βϑᾶ δὰ 8] τγ- 
δέει}; ς οἵὴ ὁ. 6Η δὶ ρὶ ΟἿγ 8ἃ}}) τ. πολεως .. ἢ" 187. Β.γΡ ς." παρεκ. 
αυτ. ἐξελϑειν εἰποντες Ἠγνοησαμὲν τὰ καϑ' ὑμας, οτν. ἔσται ἀνὅρες 
δικαιοι" καὶ ἐξαγαγοντες παρεκαλεσαν αὐτους λέγοντες (187. ΒγΥΡ ὁπὶ 
καὶ εξαγ. αδᾳ λεγον»τ.) ἔκ (187. καὶ ἐκ) τῆς πολεὼῶς ταυτῆς εξελϑατε 
((87. -ϑετε) μήποτε παλιν συνστραφωσιν ἡμέεν ἐπικραζοντες; (181. 

μῆπως ἐπιστρ. παλ. οἐ ἐπικραξαντες) καϑ' ὑυμων 

40. ἐκ (Β αἱ ΤΈρΡἢϑ᾽ απο) .. Δ] ρϑις οἵὴ ᾿ Ρν 6 ἤλθον [προς ς. ΑΒΡΕΘΗ 
οἱ 4] ρ]υδθὅῦ οαἱ ΟἿγν ΤΡ .. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) εἐς 6. ταΐη αἱ νάϊ Ρϑυς Οος 

 ἐδοντ. τ. αὁ. παρ. αὐτ. ς. ΕΘΗ 8] ἰοπβθ ρῥΙοῦ νῷ βυτῦῦῦ 58 ὴ δοίμυι 
81 οδἱ ΟἿγ δἱ,.. η ἐδοντ. παρεκ. τ. αδελῳ. 6. ΑΒ Ιοἵἱ 18. 40. ΟΡ .. "ἢ 
Οδβϑβίοὰ ἐδ. τ. αὃ. διηγήσαντο οσὰ ἐποιῆσεν χυριος αὐτοῖς παρακαλε-- 
σαντες (0 " παρακ-- ν90] ροϊΐυ8β παρέχαλεσαν τε) αὐτους [ν εξηλϑαν 



“Ὃῃ 

ὙΠ ΘΒΒΘ]Οἶ686 ΡῬτορίον Ρϑαΐαπι ἰατηα]ϊ8Β. ΑΟΤἼ. 17,5. 97 

δἰωϑὸς τῷ ΠἊαύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία 
διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, ὃ. 3διανοίγων καὶ παρατιϑέμε- 
γος ὅτι τὸν Χριστὸ» ἔδει παϑεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι 
τ, 3 ε ᾿ Ἵ - Α 9." ς.» ’ 

οὑτὸς ἔστιν 0 Χριστὸς, ]ησοὺς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4 καί 

τινες ἐξ αὑτῶν ἐπείσϑησαν καὶ προσεκληρώϑησαν τῷ Παύλῳ καὶ 
τῷ «Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ελλήνων πλῆϑος πολύ, γυναικῶν τὸ 

- ’ 3 35..9 [ 4 ς} “ ς ἢ 

τῶν πρώτων» οὐκ ὀλίγαι. ὅ. προσλαβόμενοι δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι οἱ ἀπει- 

᾿ϑοῦντες τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες 

ΧΥΠ, 1. Ε διελϑοντες ] ἀπολλωνιαν ο. (Ὁ) ΗΕ αἱ ρ]6γ ΟἿγν ΤῊΡΕ"ἰχί Οος 
.. [ῇ Ῥτϑβϑῖῃ τὴν ὁ. ΑΒῈ (τὴν απολλων. κ. τὴν αμιφιπ.) 1οὉ 4]6 
ΤῊΡἢ ᾽ ὁοπὶ ΤῊΡἢ 3" οδί [χαν απολλ. ἡλϑον.. " καὲ (ρἜτ"" ο) κατηλ- 
ϑὸον (᾿Εν " λὰὰ καὶ) εἰς απολλωνιδα (ἃ -πίαπι) κακειϑεν] Β 104. ε. τὴν 
ϑεσσαλ. | ἢ ς. ἘΘΗ 8] Ἰοηφθ ρΡὶ Οὔγ Οδο ΤῊΡΕ .. 1 οἵη 6. ΑΒΡ 1οἱΐ 
81" οδί | 

ὥ. Ὁ" ἃ δϑίμυϊγ δγρ χαὲ χατὰ τὸ [Ὁ ὁ υᾷ 8] τι ὁ παυλος | Ἰοἵΐ εἐσηλ- 
θοὸν Ϊ Ὁ οπὶ καὶ [διελέγετο ὁ. ΘΗ 8] Ἰοηρθ ρ}] 6 νρ Ομγέ Τρ Οδεο... 
Ιωμη διελεξατο ο.. ΑΒ Ἰοῖϊ 18. 108.,) 6Ρ΄ διελεχϑή ο. θῈΒΥ 418 (ἰΐδιῃ α]8 

Τια 94, 20 8. 

9, 44. 

διηλεχ ϑὴη) ΟΠτ' οδὲ [απὸ (Ὁ εκ) τ. 7γ0. οὰπι δεελεγ. οἷα α 8] υἱ νάϊ, 
ΡΙῈΡ ΘοΡ ᾿ΐθπι αἱ να γ 4] 16 ΟἸγόοτα ΤΉρὮ" οΟτὰ 

8. ἢ οἵκ τὸν» [ὁ χὸ (Β δἀὰ ὁ) ἐξ 6. Β6Η ἃ] Ιοῆρο ὃ] Οδς Τρ" 3", οἱ 1 η 
χε τῷ ο. ΑὉ Ἰοίΐ 415 Οἀν!, ἰέοα Οὐ γ. 768. ἀτὴ ἀδιηϊὰ ἰ0] ἃ] Β.ΥΡ 58ἢ .. Ε 
δὶ αἰΐᾳ νρϑθα οἰπιββ 8114 οορ βυγ δίας 4] ΟἸἾγὶ οδί ἐξ ὁ χε νϑὶ (αἱ 187. 
81} ο ἐξ χξ οἵ (αἱ ρ810) τ᾿ χε | οἷ καταγγέλω αἱ βοϊοἱ 

4, ἐπεισϑησαν.. ε 40. 1871. 41] (νᾳ 841 ογεσίἀογιπῖ) ἐπιστευσων, 4. 
ἐβαπτισϑ.} Β οὶ τω 8660} ροβὲ τω σιλαεα (5810) δὰ τη διδαχη πολλει 
οἱ οπὶ τὲ (ΗΕ δε)  ελληνων .. 1δ. 21.29.86. 180. ΓΠΡᾺΪ᾽ οτὰ .. 1 ῥσϑοπι 
καὶ 6. ΑὉ οἵ 18. 40. τς οορ | πλ. πολυ 6. ΑΒΡΕ [οἵ 4] ρ] 810 νρ' ον 
ΒΒἢ ΒΥΓΡ 8] οδἱ ΟἸγῖ Τρ 3" «. ς πολ. πλ. ο. 6Η 8] Ρ] ΟΙιν' ΤΒΡἢ" Οεο 
[γυν. τε .. Ὁ 6 νᾷ 8] τυ χαὲ γυναῖκ, (ν᾽ 6 οἷς ροῦρ ποδεΐε8, ργἱποίρα68) 
] Β" οὐχ ολιγ. 

ὅ. προσλαβ. δὲ οἐ ν. οε (1. ΤῊΡὮ΄" οτὰ) απειϑ. (88. Ομ γόοπι ος ἀπειϑ. 
ιουδ.) 6. ΘΕ 8] ἔογοῦθ ΔΥΡ 851128 ΟὭγοοπι ΤῊΡὮΕἷ (δὶ. οἷ. 52)... δδάδηι αὉ 
οτηἶβϑὶ8 οὐ απειϑ. ς. 142. (προσλ. δὲ οταῖδ5518 Χ6}] 2. ἂρ ΜΙ] οἱ Βϑηρ 

6Χ ΘΥΓΟσΟ ποίδίαμῃ νάϊγ)... ς (ΞΞ ΟΡ 832) ζηλωσαντες δὲ οε ἀπειϑ.. (68. 
ΤῊΡὮ" απειϑήσαντες, Ἰἰΐοτη Ε ροδβῖ πονήρους, 137. οὐ ἀπειϑουντ. ρμοδί 
κι προσλ.) ἐιουδ. καὶ προσλαβ. (81: ὁπ κι πρ.) α. (Ε) 81] ποη 118 πὰ 

ΟἸεῖχι (ΤΗΡἘ 5) Οες .. ΑΒ 1οἱϊ 4113 νρῷ σορ 88}} ΒΥ ὉΠ 41] (δϑίῃ το οτὴ οὐ 
εουδ.) οαἱ ζηλωσαντες δὲ οεἐ (εδΐ οπι) τουδαιοι καὶ προσλαβ. (ἰΐα [,η) .. 
Ὁ οε δὲ απειϑ.. ιουδ. αυνστρεψαντες (:: δρἰδβἡπιῦτῃ ογδί δὰ βὶ βρη! ῆἔσδῃ- 
ἄδτη ἰοΐδηη γτϑπὶ ζηλῶσαι νοΥθυμ : πίης ζηλώσαντες οἸπηΐθΒ Γγ6]}] Ρρτδο- 
Ροβίξζιαπι δϑὲ ν6] βευναίο γ6], αυδρρο αυο ἔλςο116 βυροτβοδοπάσμ νἱ ἀ6- 

τοίαγ, οὐηἶΐββο απειϑουντες.) [ανδρ. τιν. 6. ΑΒῈ Ἰοἵΐ α]ὅ 86 Ρ]ΌΥ νρ' ΒΑἢ 
(4! πιὰ οπὶ τιν.) ΤΈΡ 3 ((γόοπι οτὴ α»δρ.) .. ς τιν. ανδρ. ο. (Ὁ δηῖο 
τῶν α7. Ῥοη) 68 8] 6 ΟΠ γίχι 4] [ ἢ οπὶ καε οχλοπ. 
ΤΙὝΙΒΟΗΜΕΝΌΟΕΡ, Ν. Τ. Εἰ. 7. 18 



9939 ΔΟΤ.Ι7, 0. Ι480η. δυΐϊυβ οἱ 511Δ8 Τ ΒΟ ββϑ]οηΐοἃ 

Σι ’ Α 3 “ - 5. , χῆ 39. ἢ 2 

ἐϑορύβουν τὴν πόλιν, ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος ἐζήτουν αὖ- 
τυὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον᾽ Ο μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον τὺν 

- - ΄ 

᾿Ιάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι οἱ 
Α δι ’ 2 ’ ξ νν»ἦ 4 ’ ᾳ 

τὴν οἰχουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρδισιν, ἴ οὖς 
’ ὸ Ἁ [4 - Φ 

ὑποδέδεκται ᾿Ιάσων᾽ καὶ οὑτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων 
Καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα λέγοντες ἕτερον εἶναι ᾿Ιησοῦν. 
ὃ 2 ’ [« Α Ἁ Ἁ Ἁ Α ’ 2 4 - 

. δ ἑταραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πομταρχας ἀκούοντας ταῦτα, 
Α ΄ - 4 “ - 9 

Ὁ καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέ. 

λυσαν αὐτούς. 

10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐϑέως διὰ νυχτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε 11αὖ- 
Α Α τ' ΡῚ ’ »“ ’ 3 Α 

λὸν καὶ τὸν «Σίλαν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι ξἰς τῇ» σὺυν- 
Α 2 , -} ’ ὃ τ ν΄ 2 , 

ἀγωγὴν ἀπήεσαν τῶν ᾿Ιουδαίων᾽ 11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι 

ὅ. ν ἐϑορυβουσαν] ἐπιστ. τε (δὲ ΒΔ) 6. ΟΕ 8] ἰΙοῃρδ ρὶ ΟἿιν ΤᾺ ΡἢΤ᾽ Οὐδ 
οὐ [ἢ καὶ ἐπιστ. ὁ. ΑΒΡΕ [οἵ 41 τὰ ΤἼΡὮ3 οδὲ [Α5ὲ 8] πὰ ΤΗΡὮΡ οδὶ 
νασωνος, ἰίθηη (56 ἃ ποὴ Α) νν. 6. 9.[αγαγενν ἃ. Ἡ 8] ἃ] Ἰοῆρθ ρ] ΟἿγ 

ἽΤΠΡΒ Οεο .. [ζη προαγαγ. 6. ΑΒ ἰοἵΐ 4] ἔογοῖθ οαἱ ΟἸγϑᾶά 3, ᾿ΐαπι 9 γο- 
ἄιιξοτε νῷ ἃ 6 Βγγρ, ἰΐοπιὶ ἘΒΤῚ ἃ] προσαγαγ.») α δ] αναγαγ., ὨΒΥ͂ 104. 

ΟΡ 88}} 86 Πρ} εξαγαγ. 

6. ἐσυρον 6. ΑΒΘῊ ἰοἵϊ ἃ] ῥὶοσ (νυ ἐγαπεδαπἢ οδὶ τ ὔϑος Οοο.. 
ὈῈ 8415 ΟἿν ἐσυραν (ἐγαπογιπὲ ἃ 6, Ἰίοτη 81] τηὰ) : 1ἴὰ 49. (:: οἵ δὰ 14, 
19. 0] ᾿ΐα 51 π|}168 ἰ68{68) [ τὸν 6. ΕΘῊ 8] ἰΙοῆβθ ῥἷδῦ οδύ ΟἿγν ΤῊΡΕ 
Οδς .. [μὴ οπὶ 6. ΑΒΡ [οἵ 187. 8 4] ΤῊ οαλ ἑιασωναὰ (Ὀἷ ἐσωναν), 
οἵ δὰ ν. ὅ.{τενας .. Ε Βεαβτ δἀὰ αλλουςα 2.160ἱ ϑοωντας .. Ὁ βοωνε. 
καὶ λεγοντες[ οὔτοι... Ὁ" ἃ (Ἰτ6πὶ [0] 81) λα α εἐσὲν 

1. πρασσουσιν (Α --σιὴ «-. ΑΒ(ο ὟΥο. ΟΟΡἢΌΈΘΗ [ΟἿ 4] πὶ νἄϊν μοὶ (ἢν 
Οες ΤΡ .. ς πραττ. ς«. τηῖη αὖ ναϊν πο ἴΐδ τὰ ΤῊΡΒ5 [λὲ7. ετ. 
ἑιν. 6, 56 8] Ἰοῆβρα ὃ] ΟἸιγόοπι ΤῊ" Οδ6ο, οι Ε λε. εε. τ. .. [μη εξ. 
λεγ. εἰν. ας. Α 1οἵϊ ἃ] νρὶ 5.1 σαὶ Οἠγῖχι, Ἰτοπλ Β. ἔτ. εν. λὲγ. (Ἀ1 ράυς 
οἵη ἐν».) 

8. τ. οχλ...Ε τὴν πολιν [ ὺ καὶ ἐταραξεν (ἃ -ξανὶ του: πολ. και τον 
οχλ. ἀκουσαντες (ἢ -ταὶὴ ταῦτ. 

9. ΡῈ ἃ] οδί Τρ τασωνος υἱ νν. ὅ. θ. 

10. ευϑ. διὰ (6. ΒΡ 18. 25. 81. 40. 68. 69. 78. 105, 180. 4] υἱ νὰν οδί 

Ῥοίγδιοχ ΤῊρἢ3᾽; ς 49. Δἀἀ τῆς ὁ. ΕΟῊ 8] ρ] Οἂγ ΤὨρΡΕΪ Οδο : οὗ δὰ 
10, 9.) νυχτὸς .. Α οπὶ, 1οἱΐ οτὰ δὲ. γυκτ. [0 8] δἱΐᾳ οἵὰ τὲ [ βέροιαν 6. 
ΑΒΡΕΘΗ ἰοἵ νν αὐ νάϊγ οταη Οἷν ΤΊ ρἢ3 .. ἃ] πὰ Οοοθά ΤρΡῈ7" οαΐ 
βερφοιαν [ απη. (Ε νρ 8] τὴῦ εἰσηεσ.) των ιουδ, 6. ΕΘΗ ἃ] Ρ!] (νν ρ] απ. 

εις τ. συ. τ. ἐουδ.) ΟἿγν Οες ΤῊΡἾ .. ς ([η) τ. τουδ. απή. ς. ΑΒΡ 8] 
Ρπὶ νρ ΤΊ}: 

11. 587 εὐγένεις [Ὁ ἐν τὴ ϑεσσ. ] λογον.." Δάά τοι ϑεου με. πασ. 
προϑυμι. .. ἘΒῚ μετ. παρρῆησιας ] τὸ 6. Β6Η 8] ρ] ΟἸγ2 ([ὁχ ςἀἀ 3 οπι) 
ΤΕρΡΙ1 3 (ΤΕρΡἷ" οἵ.60π|}) Οδο... [πὶ οπὶ ὁ. ΑὉῈ ἰοἵΐ 4] τὴῦ οαἱ Ὀ'Ὲ 8] 



τηΐβϑὶ Βδσόθϑπι, ἰηἀ46 χαροίϊο ἐππα]ία ΑΙ 6ηδ8. ΑΟΤ'. 17, 16. 99 

τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προ- 
« " Ὶ - 

ϑυμίας, τὸ καϑ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα 
΄ Α - - ᾽ 

οὕτως. 12 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν “Ελληνέ. 
- “ Α - [ἐ 

δώ» γυναικῶν τῶν δυσχημόνων καὶ ὠνδρῶν οὐκ ὀλίγοι" 18 ὡς δὲ 
Α { Α - ’ 3 - σ΄ νΣΪ - ’ 

ἔγνώσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Πουδαῖοι ὁτι καὶ ὃν τῇ 1δεροίᾳ 
« “- - 1 » , 

κατηγγέλη) ὑπὸ τοῦ 1]αύλου ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ, ἤλϑον κἀκεῖ σαλεύ- 

οντας τοὺς ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ τύτε τὸν 1ΠΠ{αῦλον ἐξαπέστειλαν 
. 4 ε ᾿ Α 

οἱ ἀδελφοι πορεύδσϑαι ὡς ἐπὶ τὴν ϑαλασσαν᾽ ὑπέμδινέν τὲ ὅ τὲ 
«ἐς , Μὲ - Ξ 

Σίλας καὶ ὁ Τιμόϑεος ἐχεῖ. 1ὃ οἱ δὲ καϑιστάνοντες τὸν ]αὔλον 
3 - Α Γ 4 

ἤγαγον ἕως “ϑηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλων καὶ 
1 ’ 9 δ τς ᾿ ὅλ ϑ , »,.» 9. ) 

μόϑεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλϑωσιν πρὸς αὐτόν, ἐξήεσαν. 
3 Ἁ - 3 ’ « 

10 Ἐν δὲ ταῖς ᾿4΄ϑήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, 
’» 4 - - - - 

παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ϑεωροῦντος κατείδωλον 

ἔοτο᾽ 5 ΤῊΡἊ" Οδο ἔχει, 8. ἐχοιὲν [ οὕτως (Ε 8] -τω).. 187. Βγ1Ρ ο.ἢ 
δὰὰ καϑὼς παυλος απαγγελλει (ΒγγρΡ απηγγελλε») 

12. Ρὲτ τινὲς μὲν οὖν αὐτων [Ε ΤΡ οἵ οὐ» ἐπίστ... " 1817. λαὰ 
τινες δὲ ηπιστησαν͵ ελληνιδων π8ᾳ ολιγοι.. Ὀ" ἃ ελληνων (Ὁ δτ"" ελλη- 
ψιδων) χα των ευσχ. ανδρες και γυναῖκες ἐκανοι ἐπιστευσαν 

18. ΡῈ 105. οῃῃ τῆς [6 βερροια οὗ δὰ ν. 10. | οτε και - - ηλϑον...Ὁ 
οτι ("" δὰἀά ο) λογ. (""δἀὰ του) ϑέου κατηγγ. (εἴ. ΟΔβδίοἀ οτὰ υπ. τ. 
παυλ.) εἰς βεροιαν καὶ (ἢ οἴὉ) ἐπίστευσαν καὶ ηλϑὸον εἰς αὐτὴν ("ἢ οἵη 

ε. α.) [ σαλενοντες ς. ΕΘΗ 8] εἰ νάϊζγ Η] δούμυιγ ΔῚΡ 81 (ἢν ΤῊΡΗ Οδς 
Οδδβϑδίοά.. ἴῃ δἀὰ καὶ ταρασσοντες ("εν τασσοντ.) 6. ΑΒῺ Ιοἵϊ 4] ἔδενε ϑϑ 
γν ΡΪ οδὲ [Εὶ νν δ]ίᾳ τὸν οχλον [Ὁ 50. 879 δάὰ ἰπ ἴ, ουὅ διελεμσεανον 

14. ευϑ. δὲ τοτε (40. 187, ΒΔ}: ΒΥΤΡ δἱ οἵω) τὸν (αὶ οδί τὸν τὲ βὶπθ τοτὲ 
0 Ὁ ΒΥΧ ἃ7Θ τὸν μὲν οὺν (βοα ἃ 5έαξίπιχμας, γᾷ διαἰΐπιῃ. ἐμη6) Ὁ ον αὁ. 
ἐξαπ. ἀαἀπελϑειν ] ὡς ᾿ς. 6Η Αἱ Ρ] οί ΟἿν ΤῊΡΙΕ Οδο... [μῃ εως ς. ΑΒΙ: 
οἷ 41|1 (νᾳ ἰϑᾳ. αα)...» (ἀ αὦ πιαγὸ υϑγϑιι8) ἃ156 γν τὴῦ οἵχ Ϊ ὑπέμεινεν 
0. ΑὉ 27. 40. (επειι.) 187. Βγγ ΒΔᾺ .. Β Ἰοῖϊ 4] ὑπέμειναν, Ε ἀπεέμιναν, 
8] Τῃᾶγι ΤῊρΡΙ Σ΄ ἐπέμειναν, ἰΐθιῃ νῷ (γοπιαηϑογιη) οίο .. ς ὑπέμενον 
ς. 6Η 8] Ρ] οαἱ (Ὧν Οδο ΤῊΡ" | τὲ 6. ΑΒΕ 1οἵϊ 8] πιὰ βυγρ δοίβα!γ Ὁ ΡΡ 
ΤὨΏρ3: σδὲ... ς ὴ δὲ 6. Ὁ6Η 8] ρμὶ] νβ ΟΟ0Ρ 888} δἱ ΟἿγν Τ|ιάγί ΑἹ] | ὁ τὲ 
.. Ὁ 8] οἵὰ τὲ Ϊ ἐκξε.. Η δηΐβ ὁ τὲ σιλ. ροὴῃ 

18. καϑιστανοντ. ο. ἈΒ Ἰοἱ (αποκαϑ.) δἱ (υ" καταστανοντες).. ς καϑ- 
ἐστωντ. ο. Ὁ ἜΘΗ 8] ρ] οδὲ ΟἿγ δἱ (81 δ]ᾳ οδί αποκαϑ.) [ηγαγον ς. 
ΑΒΏὮ ἰοἱϊ 4] τὰ ἔπ ἰο] ἃ] ΤῊΡΒ3" .. ς (6009) Δἀὰ αὐτὸν 6. ΕΘΗ 8] ρὶ νυν 
ΡῚ οδὲ Οἷν δἱ [Ὲ εὡς των αϑ. ] καὶ λαβ. ..ν» παρηλϑὲεν δὲ τὴν ϑεσσα- 
λιαν" ἐκωλυϑὴ γαρ εἰς αὐτοὺς κηρυξαι τὸν λογον" λωβ. δὲ Ϊ] ἐντολὴν 
(ΕΕ᾽ ΒΥ δγθ ἐπιστολήν) .. ἡ δΔἀὰ παρα παῦύλοι, ΒΕ νΥ πιὰ απ αὐτου Ϊ 
Β ἸΟΙ͂ α]8 οαἴ τον τιμοϑ. [0 ὁπως ἐν ταχεε ] α 4] Τρ" εξιεσαν»ν 

16. αὐτους. .. Ὁ" 90. ΒΥΓ 819 αὐτου [ῃ»" παρώξυνε τὸ πν. ] ϑεωρουντος 
(69) ς. ΑΒΕ [οἵ δἱ Ρ] 839 οαἱ ΟἸν' Ὑμπάγι ΕὐτΠ8] ΤῊρΡΒ"᾽.. ς τρουντε 

6. 968 8] ρὶ ΟἿ γ3 (κά ἢ, 1.) Τ ρἢ3 Οθο ; »ὰ 

- 8, ὅ. 



ΜΟῚ, 37. 

100 ΑΟἹ΄! 117, 17. ΑἸ μΘηΐβ οαὰτὰ Ῥϑα]οῸ σον υβδηίασ ΡΣ ΟΒΟΡΙ. 

οὖσαν τὴν πόλιν. 11 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ᾿]ου- 
δαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν 
πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 18 τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Επικουρείων 

καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινὲς ἔλεγον ΤῚ ἂν 

ϑέλοι ὁ σπερμολύγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ 
Α [τὰ Α 3 - Α Α 3 ᾽ 93 

καταγγδλεὺς εἶναι, ὅτι τὸν ᾿]Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγδλίζετο. 

19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον, λέγοντες 
“- ’ { ἐ ἐε -" 

ΖΔυνάμεθϑα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; 

20 ξενίζοντα γάρ τινὰ εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν᾽ βουλόμδϑα 
»-"ἢ ΟΣ - ἐν 4 

,. οὖν γνῶναι τί ἂν ϑέλοι ταῦτα εἶναι. 21 ᾿4ϑηναῖοι δὲ πάντες καὶ 
ς » -“ ’ 3 ῳὼλ σ 2 , Ἃ , Ἅ 

οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ 
Α - -“- 

ἀκούειν καινότερον. 22 Σταϑεὶς δὲ ὁ ΠἊαῦλος ἐν μέσῳ τοῦ ᾿“ρείου 

11. "Ὁ 187. 58} (600) 5τρ τὰξβ: και τοις ἐν τὴ ] Ὁ" παρατυχοντας 

18. καὶ ΡΥ 6. ΑΒΌΘῊ [οἵ 4] ρ] 885 δΥγ τὸ ΟἿὟ.. ς (ΞΞ αδὲ 852 ) οπι ὁ. 
Ἑ δἷ ρῖὰ νν ρὶ ΤῊΡΕ Οδς | ΑΡῈ ἰοῖϊ επικουρέίων | στοικ. (ς. ΑΒ ὍΕΘΗ 
ΑἹ] αὐ νάϊΐγ Ρ] οορ β88} ΤὭΡὮ5 οδὲ; ς στωικ. ο6. [Β ὃ] 1οἵΐ 4] ρτὰ ΟἿ Α4}) 
6. ΑΒΕ Ἰοἵϊ 18, 40. 68. 69. 180. Δ] αἰΐᾳ οδὲ .. ς Υ̓́ΔΟΙῚ τῶν ὃ. 968 8] Ρ] 
ΟἿν 84] [Ὁϑτα 8] ται Οἢγ ΤὨρΡὮ"" Οοο οδὲ συνέβαλον [ ϑελοι (Ογτοδὶ 
εϑ.).. Ὁ 81] ΤΈΡΙ5᾽ ϑέελη, 40. 4] μάτι θέλε [ΑῈ δἱ χαταγγελλευς] 
ευηγγελιζετο ς. Βα 8] ρΡ] 880 ΚΔ ΒΥΓΡ Ἀγτὴ 516 8. ΟἿΥ.. ς Ῥγδϑθῃ αἷο 
τοις 6. τηΐῃ θη ἰΐα τὴηὰ οδὲ Οοςο, ἰΐοτι [.η δἀὰ 6. ΑΕΗ οἵ 8] δ ϑϑνυρ 
81] ΤῊΡὮ Οσθα.. 41]6 Βγγ ΔγΘ 600 δϑῖἢρΡ αὐτοῦ εὐηγ7. αὕὐτοις, ἰΐθια 68. 
οἴαΐβϑο αὐτοὺς (88}} τ. ἀγναστ. των νεκρωνὴ .. Ὁ οἵα (60) οτε τον 84 
ευηγγελ. 

19. ἐπιλ. τε (Β 1οἵ 41] ΘοΡ 8588} οδέ δὲ) α. ε. τ. ἄρέιον (ΑῬῈ 8] 600 858} αριθ»ν, 
α αγριο») παγ. (ἀ 6 Αἀγέιηι ρασιιπι, ὅτὰ ἃ1 Αττορασιηι, νῷ Ατεοραρ.) ἡγα- 

γον (Α γον, 6 ἐγαποδαπί) λέγοντες .. Ὁ 187. ΒγΥΡ (Ββθᾶ ὑ8ᾳ τινας ς.") 
μέτα δὲ ἡμερας τινας ἐπιλαβ. ἀυτου ἡγαγ. αὐτὸν ἐπι τον (Ὁ " οπι, ἰΐθτ ἢ 
181.) αρ. παγ. πυνϑανοόμενον καὶ λὲγ.} αὐτὴ ἡ .-. ῃ ὁ ἢ ὁ. ΒΡ [Ὁ 
(εϑί6 Ὑιθί απὸ σου [ λαλουμενή .. Ἑ λεγομενῆ, ὉΒῚ (Β8}ἢ} ΒΥΥ 86 8]} 
καταγγελλομενή 

20. εἰσφερεις (Ὁ φέρεις, ΒΥΥ ΑγΘ σπειρεις) «-. 8Ὲ ΥΥ͂ τηῦ γ6] ΡΥϑϑι (0) νοὶ 
βἀὰ (Ε) ρηματα | ἰοῦ βουλωμεϑα τι αν ϑελοι (41 ΤῊΡ]5" -λη) ᾿ς. }Ὲ 
68 81 Ἰοηρο Ρὶ γᾷ (φιεΐάηπαπι υεἴτηξ ἤαές 6686) ΟἾν ΤΏΡ Οδς .. πη τινα 
ϑέελει α. ΑΒ Ἰοἵ 4] ἔδσοδ (69, τίνα ϑελοι) βαὴι (φιιαο ἤαθο ϑ8ϊπ|) 4] τὺ οδί 

Ι Ἑ οπὶ ταυτα (εδΐ ροβὶ εἰν., 1837. δηΐθ ϑελ.) 
21. ἐπιδημουντ... ὉΒΤ ΒΔ δἀὰ εἰς αὐτοὺς [ηυκαιρ. 6. ΑΒΌΕ [ΟἹ 40, δ] 

4114 ΤΕΡΙΣ Οδς .. ς εὐκαιρ. 6. 05 αἱ Ἰοηβδ Ρ] οδὲ Βδ8 Οἂγ ΤὨΡΕἷ ἡ 
Β66 6. ΑΒΏ 8] δ]ῖᾳ νᾷῇ Β8ἢ} ΒΥΥΡ .. ς καὶ ὁ. ἘΘΕ [οἵ δ] ρ]θῦ γν τὴηῦ οδὲ 

Β48 ΟἿγ αἱ  ακουξὲν 6. ΘΒΕΘῊ ἃ] υἱὐ να οἵη Βδ8 ΟἿγν ΤῊΡΙΒ Οθο.. 
Πη αἀᾷ τι 6. ΑΒ (1ἴδθπι νβ 8] οπιΐββο τὸ δ] 6 1ο) 

22. Τὴ οἵὰ ὦ 6. ΑΒ ΤῊΡΙἷ [ΑΔΕ ἐμίμεέσὼ (ποπ ΘᾺ ἰοἵ 41 οαγίθ Ῥ]Ὸ Ὁ; πα 
τηδῖβ 8110 Ἰοοο αὐ νάϊν [ἀ8 8]ϊἸᾳποὶ οπίπι Ἰοοΐβ οοτίπδ Βα1}} Β: αὔδηι.. 



Ῥδιυ]ὰβ 'ἱπ Αὐθορδρο ογϑίϊοηθιῃ μαθί. ΑΟΥ 17,2. 101 

πάγου ἔφη "Ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονξστέ- 

ρους ὑμᾶς ϑεωρῶ. 25 διερχύμενος γὰρ καὶ ἀναϑεωρῶν τὰ σε- 
βάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, 4γνώστῳ ϑεῷ. 
ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 24 ὁ ϑεὸς νι, 15. 
ὃ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ 
γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 20 οὐδὲ 

ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεύμενός τινος, αὐτὸς 
διδοὺς πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα 20 ἐποίησέν τὸ ἐξ 
ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔϑνος ἀνϑρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου 

τῆς γῆς, ὑρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροϑεσίας τῆς ὃ. 
κατοικίας αὐτῶν, 21 ζητεῖν τὸν ϑεόν, εἰ ἄραγδ ψηλαφήσειων αὖ- "Ἐὸ δ, 6. 

ποσττοο, 

ἴρβδιαι Οὐ Ἵδυββϑιη πυδαῦδιη δἀθηάπη ἀπχ]) [ ΑΌῈ αρεοὺυ | ἐφῆ .. Ε 8] 
ὁδὶ εε7τὲν - 

38. αναϑεωρων... Ὁ" διιστορων (ἃ ρεγϑρίοϊοη8), ΟἸΘταἶ ἐστορων [Ε ἥυρον 
Ι ἐπεγεγρ. (ΟἸ δι; ἀγναγεγρ., ΟΥ ἐγεγρ.» 6 8167) .. Ὁ ἡ» ([η) γεγραμ- 
μένον [ ο ϑἔτουτο ς. ΑἾΒΡ Ιοἵΐ (ὃ οἱ τοῦτο») υρ Οὐ Ἡΐοῦ... ᾧ ον οἵ 
τουτον ς5. ΑἸ ἜΘΗ 8] ἔδσθ οπῖῃ ΥΥ͂ Ρ]6Σ ΟἹ Ρ5- Αἰ 391. ΟἿν Οὐδ 
ΤῊΡΆ Οδς οδὲ Αυρ | ευὑσεβειτε.. α σέβητε : 

34. πέτ καὶ παντ. καὶ τα] υπαρχ. κυρ. 6. 488 [οἷ 18. 81. 40. 68. 69. 188. 
180. 12.166 4] νρ (οἰη 81} ἀοπιΐηιι8) τὰ (σιπι 81} οαοἶὲ οἱ ἐδ, ἄοπι.) ΟἸοταῖ 
Τμαγιῖ ΤῊΡὮ" οδὐ .. ς χυρ. ὑπαρχ. 6. 96Η 8] Ἰοηρθ Ὁ] ΟἸδιαΐ ΟἿ αἱ 
Τεῖωι 

25. ανϑρωπινων (6) 6. ΑΒΡ [ΙΟοἿΪ 4] ἔογοῖδ νρ οεδὲ ΟἹϑῃ3β Τμᾶσε Ιτἰηὶ 
ο.ς ανϑρωπων ὁ. Ἐ6Η 8] ρ] νν Ρ] (ἢν Τμᾶτεῖ Οοβι Αἱ ] προσὸ. .. 2ὅ. 
ἃ 6 ΤπάτιξΣ (β6ἀ' ἴῃ Ὧπὸ ἰδηίαμῃ οἀ) 1τἰπὶ ρσυδθηὶ ὡς [ τινος . . υὉ 
(" βυρρ]δοῖ τι αὐτος) 8] ῥΡδᾷς οἵη [αὐτὸς (Η 8] ΟἾΓ' οχῃ) διδοῖς (Η 8] 
ΟἸθπι; ΟἾγ' δους) .. Ὁ οτε (ἢ οπι) ουτος ο δοὺς (᾿" ουτ. διδ.) καὶ τὰ 
(Ε Ἰοδί οπι τα) ἐς. ΑΡῈ 1οἵ 4] αἱ ναϊΐγ Ρ] γᾷ 5.ῪΡ δύῃ δοί μαι (ϑ οἰ μυίν 
8] καὶ τὰ πα. 6. Β6464ᾳ ὁοῃΐρ οἸΐββο τὲ 84) 8|106 ΟἼθα3 ΟἿὟἦ ὙΤβατι 
Οοβπι ΤῊΡὮ 1" οαὲ ([τἰπί δὲ οπιπία ζεσονῖε; 3δηγωΐ ζεοϊδ) .. ς (μοα ς9 ΟὉ 
52) χατὰα 6. ΒΑΗ 8] Ιοηρδ ρὶ (40. καὶ καταὴ 80Ὺὃ" 8188 (58}} μπίσμύχιιθ, 

ἰξθπ ἴθγο 600) Τπάγιΐ ΤῊρΡΗ Οοθοα.. 18. ΒΥΥ 879 οἵὴ χαὶ τὰ σποιρτ. 

46. τε (31. δε)... οπὶ )Ὲ ΒΥΙΡ 8] (ν᾽ ὰθ δηΐθ) [ αἰματος 6. ΘΕΘῊ 8] αἱ 
ναϊν Ἰοῃρο Ρὶ Βϑάατ βυυθῖγ ΑΓ 8] οδί Τματι3 Οἢγ886}Ρ6 Οοβίη ΤᾺΡΗ Οθο 

Ιτΐπι,, 609 1, οἵα ὁ. ΑΒ 1οἵΐ 416 νῷ 600 588} δοίμιαυϊ (φϑίῃτο οἵὰ εξ ἐρος) 
ΟἸετι Βοᾶ | εϑνος (εἰ. Τπᾶτὲ ΟἿγ Οοβια ΤῊΡὮ ἢ) .. 69. 96. 1837. 8] 8114 
ΥΩ ΒΥΥΡ ΤΩ 5156 ΟἹοὰ ΤῊΡ 5 {τἰπῦ γένος | δ΄ ανϑρωπονυ Ϊ παντὸς 
προσωπου (6. ΑΒΡ 1οἷ 411 ΟἹοπι «δὲ .. ς παν (413 οι") τὸ (α Τμάγιἷ οτ}) 
προσωπον 5. ἘΘΗ 8] ρὶ ΟἾγν Τῇᾶνε Οοβιῃ 4] [ προστετ. 6. ΑΒΡ ἜΘΗ 
Ἰοἵϊ 4] Ρ]π600 γν ἴδσθ οὐ ΟἹ οτη Αἰπτηοῃ ΟἿΥ Οὐδ ΤῊΡΆ Οοο οδὲ .. ς 
(60) προτεταγμι. ς. Ὁ" 8] 8184 (Ιτἱδί ργαφῇηϊοηδ) .. 415 τεταγμ. (μὰ 
πρὸς τεταγμένους) [ Ὁ8τ [τἰμὶ κατα οροϑεσιαν 

41. ζἴητειν .. Ὀδτ ργϑϑῃ μαλιστα, 98. αὐτον | τ. ϑέον ς. ΑΒΟῊ 1ο 8 
80 Ρ]ῸΓ νῇ δυγθι ΟΡ δΒδὲ δὶ οδὲ ΟἿἿνΡ ΤἜρΗ 5 Οδϑο ΗΙ! ΑἸῺΡ .. Ὁ πἰυἱ 

1:0 



14, 10. 

Ι02 ΑΟΤ.117|,28, Ῥϑὰ] οτϑίϊο ἰπ Αγθοραρο. Ὀοηνβῖπβ ουτῃ 

᾿ Δ Ὁ ’ 2 Α )  ν εν" ς » ς “- ς ᾽ 
τὸν καὶ εὕροιεν, καίγε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρ- 

- - Α ’ 

χυντα. 28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεϑθα καὶ ἐσμέν, ὡς και 
- - - ὦ Α 

τινὲς τῶν καϑ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
20 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ ϑεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν, χρυσῷ 
ΟΣ ’ δ , ’» , ΔῸΣ ’ 2 , ἢ ἀργύρῳ ἢ λέϑῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσδως ἀνθρώπου, 

-- Ἁ ’᾽ - 4 ’ « 

τὸ ϑεῖον εἶναι ὅμοιον. 80 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπερ- 
ἰδὼν ὁ ϑεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν πανταχοῦ 

-» “ μὴ Ἐν 525 τ ἤ 3 » 
μετανοεῖν, Ὁ1 καϑότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ἢ μέλλει κρίνειν τὴν οἱ 

τυ ϑῇ χκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν 

τὸ (εοττῖρο δὴ τί ἃ χμοΐ, Ιν ἐἰϊμα φὶοα) ϑέίον ἐστιν (ροβέθα Ὁ" ἃ αὐτὸ 
Ρτο -τον).. ς (-Ξ αὖ 82) τ. χυριον» (6) ς. Ε δὶ υἱ νάξγ' ποη ἰΐβ τι 
ἈΥΡ 81 (ἀτιη ) Οοβὰ ΤΉῊΡὮ" [ψηλαφήδεναν... " -φησαισαν (εξ ευροι- 
σαν), Ἑ ἃ] τῶὰ Οδς -φήσειεν (Ε -σιεν οἱ εὐρυε»), 41 -φήσαιεν Ϊ καὶ 6. 
ΒΕΘΗ [οἵ ἃ] Ιοηρα οὶ] νν ρ] ΟἸδπι ΟἿγ ὕοβμι ΤῊΡὮ Οδο.. ἢ ἤ 6. ἂν 
αΙἰδνρ (6ἰ. δπὶ ἔμ ἀθιηϊά; ἤοῃ [0]) Β88 οδὲ [τί | χκαιγὲ (607) ς. Β0 
(" καιτεέ)αῃ 1οἵϊ 8] ἔδσϑϑῦ οαἱ Ὁ14 ΤῊΡΗ᾽ Οϑοπιδ., ἀκ ΟἸδια καιτοε.ος 
καίτοιγε ο. τηΐη υα ναἀΐν τὰ ΟΕν Οὐδ ΤῊΡ 3" Οοοθᾶ (Ἰν φμαηιοΐα οἴέαπι, 
νῷ οἷς Απὴρ φιαπτιῦΐβ) ] οἵ μαχρ. ἀπὸ (Ε 8] αφ, Η απὴ.ἐνος εκ. ἥμων 
(Α"α ἃ] τ᾽...) ὑυπαρχοντα (Ε 13.196 ΟἹοπιὶ --»τος, 8}8} ἀπέχοντα)... Ὁ οἵ 
μακρ. ον (ὁοΥἿ δβ ων») ἀφ ἕνὸς ἔχ. ἤμ. (Ββθἃ οοὐγν δἀᾶα ὑπαρχων), ἃ ποκ 
ἴοηφα αὖ τἰποηιοχιια ποϑίγογιπι; σα [τἶδῖ ποη ἴοησε 8} αὖ ᾿ποᾳ. ποϑέγειηι 

28. ἐσμεν... Ὁ δὰ τὸ καϑήμεραν [Ὁ ὠσπερ καὶ (1τ οἱ φιιεπιαάπι.) των 
κιυμ. (81 οορ ἡμας) τινὲς (βγγ φιδάαηι ἀΐατι) [ πονιήτων (βἷὶς ΟτΥ Ὠϊὰ 
ΟὨν οβὰ ΤΏΡἢ Οδο οἷο; δϑί!ρ βαρίδηξεβ, ΚΥΥ 6 βαριοπϑδιι8) .. ογὴ 
(609) νυ [τἰδῖ Αὰρ Απὶῦ ΑἸ γδὶ Θυδοβί Ῥβοί τοῦ .. ὑ" 8] {εἶδ τουτου, 

ἘΠ 84] αὐτου, 6 νῃ ΗἸ] 41 ἔρϑύιδ. Οδίθγαπι ΒυυΡ τὰ 8 ἀἀποίαϊ: ἀρατου 
ποιητου,, ᾳφιθτηδατηοάμχῃ ρΥϑϑίοῦ 1108 οἱ. Ὠ΄1ὰ αἀβογίρβὶϊζ, δ] ἔδίϑζη γϑῖ- 

ΒΒ ραγίθιῃ : ὁ δ᾽ ἤπιος ἀνθρώποισιν κὰ 6ῃ8. 
29. Ὁ" οὐτὲ χρυσω | ΑῈ 8] Ῥδπὶ ΤῊρ 5 χρύσιω (μος οἱ. Ἡμάνε! βοὰ ἀἱδ' 

1τη8᾽) ἡ αργυρίὼ (-ρεο) οἷ, οδῇ) καὶ... Ὁ8ὴ 1γϊπ| ἡ (600 588} δϑί το Ὁ) 
 Εθτ ἃ] ανϑρωπων 

80. τυ" ἀ νρᾳ (ποη ἰΐθῃι πὶ) τ. αγ»ν. ταυτῆς [Ε καὶ τοὺς χρ. μὲν ουν, γῇ 
(πο ἰΐθπι τὴ) δὲ ἐεπροτα χυΐάθηι [ Ὁ" παριδων, Ὀδ" 108. περιδων [8 
απαγγελλει ] πασιν» α. 65 8] ἸΙοῃβθ ρΡ] τῇ (Βγγ δῃθ, οηιπίδιιδ ιιὲ οπιπο8 οἰο) 

ΒΥΥΡ δου 4] Ῥ8- ΑἸ" 514: ΟἿγν Τπαγῦ Οοδαι ΤῊΡὮ 7 32 Οδο [τἰμὶ (βρὰ 
οἀἀξ οχὰ οηιπίδ. [ροϑί λοπιϊπῖδ.); ἰΐθτη ΗΣῈῚ οτι) .. αὉ΄ Π᾿π 49. παντας 
ὁ. ΑΒΡ(Ρ  ἐνὰ παντες)ὴξ 417 ΑἸἢ» 196. Ογχ ΟΒτοι ἰΐθμ (μέ οπιπδ8 δέῃ. 
»αεηῖί, ασαπῇ) νᾳ ἃ 600 58} 8] Αυρ 

81. χαϑοτι (Ο6Ὁ΄) ὁ. ΑΒΡΕ δὶ τι (413 οδἱ χαϑοὴ Αἰῇ οὐ Ῥβ- Αἰ" 9386. 
Τμάνιἐ ΕΠ]ορ (αΡ Ῥμοί ὈΪ0] 226.) Ογγ Οἤγοη ΤῊΡ 3" δἱ (6 τῷ νῷ ἐὸ 
φιοά, ἃ [τἰπῖ χμοπίαπι) .. ς διοτε ὁ. ΘΗ δ] ρ)]Ὶ Οἢγ ΤῊΡ" Οδο [ἐν ἡ 
μελλ. κρίνειν .. Ὁ κρευνοα, Αὰρ [τἶδὲ ἐμάΐοατα (Ἰν -τῦ [ ἐν (Ὁ οπι) αν»νδρι 
.ν Ὁ [τἰἶδὲ δἀὰ ιησοῦυ Ε ορισεὲν] " παρεσχεεν (ἃ φαϊδέγ6), Α15 παρασχειν 

(ὑπ υἷτο οι δέαΐιῖ βάσπι ρνυαδδίαηϑ οπιπέδιιδ 6, ἐπ υἷγο ἑῃ [ΑἸᾺ ΟἿ] φπο 



Παιπανῖ. Ῥϑῦ]ὰβ ΟοΥπιὶ; Ααι]α οἱ Ῥγίϑο 4. ΑΟὟἿ. 18, 8, 108 

ἀναστήσας αὐτὸν ἐ Ὁ». 92 ἀκού » δὲ ἀνά ) σας αὐτὸν ἐχ νεχρών. 92 ἀχούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεχρῶν, 
οἱ μὲν ἐχλεύαζον», οἱ δὲ εἶπαν ᾿"Ικουσύμεϑιά συῦ περὶ τούτου καὶ 

’ 6) ι « - - -- γ᾽ ἊΜ « Α 

πάλιν. 8δὃ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν 84. τινὲς 
4 »» - » 4 φ 

δὲ ἄνδρες κολληϑέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ “Πιουνύσιος ὁ 
2 Α - .«“ 

“Πρευπαγείτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Ζίάμαρις, καὶ ἕτεροι σὸν αὐτοῖς. 

ΧΥΠΙῚ. 

1. Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Δ θηνῶν ἦλθεν εἰς Κύ- 
ρινϑον. 2. χαὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿Αἰκύλαν, ΠΙοντικὼν Ἀο τον. 

γῷ : - ΤΙ (ὦ 10, 

τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυϑότα ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ 1|ρἱσκιλλίαν το. οἷο 
-Ἔ 3 -«- Α Α ’ ΄ ’ ’ 

γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας 

τοὺς ᾿Ιουδαίους ἀπὸ τῆς ἹΡώμης, προσῆλϑεν αὐτοῖς, 8. καὶ διὰ τὸ 
ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο" ἦσαν γὰρ σκη- 

ἀεῆηῖυϊ βάδσηι οηυηΐῷ. [Ατὰ} οπιη. 34.}] Αἰῷ ΑἸ; ὑπ υἵτο 7όϑιι ἐπ χτο 
δίαἰεῖξ Πάἄοηι Ττἶἷπῖ. ἴῃ οἵγο 7681: ομΐμ8 σοπδίἑμϊ πάσηι 6σένεν οπιπίδ. ἃ) 

82. εἰπαν 6. ΒΕ.. ς ([η) εἐπον 6. ΑΡΟΗ 4] σογίε ρ]ογ [σερε τ᾿ καὶ (!» να 
ο18) σαλιν. ὅϑουτως (ΤΉΡἢ 2 ργϑδοῖῃ καὶ) ο. ΑΒ 40. 41" ΤῊ} 3᾽, ἔστη» 
Υϑ..ς παλιν πε. τοῦτ. (Ε 81 ἅττὰ δοίμα 4] σα. πε. το., 88 οτὰὴ πα.) 

ϑϑχα οὕτως ς. (ΕἾ6Η 4] ἸΙοηρο ρὶ] νν ρ] οαἱ ΟἸιν ΤῆρΡΠἷ Οδς 

84. νετ᾿ ἐχολληϑησαν | ὁ (Ὁ τις) .. ἢ ὁπ ς. Β ἀρεροπαγειτῆς: -γετῆς 
ς. ΒΡ; 5 [μη 49. -γιτῆς ς. ΛΕΟΘῊ εἷς (ας 8ηὶ ἔιι Αἱ “σίοραρίίι, νᾳϑὰ ἡ 
Ατεορ.). Ῥτδείεγοι β" ἀρεωπαγ. εἴ "» 44 εὐσχήμων (εὐπρίασοη) ] 
χαι γιν. (Ε δἀδά τεμια) ον. δαμ. ..ὦν οτὰ [ ἑτέροις... 817 αἀᾷ πολλοι 

ΧΥΠΙ. 1. δὲ ε. » (αγναχωρησας δὲ οτηϊοοῖθ με. ταῦτ.) ΒΟΗ 8] Ἰοῦχθ Ρῥ]οΥ 
συν Ρπὴ (δεὰ δυγ δοῖμα!γ χαὶ με. τα.) (τ ΤῊρΡΙ ες ἐδξ... [μη οἵ ἐ. 
ΔΒ 4}"νυρ οορ | χωρισϑεις (ν ἀγαχωρησ.) ς. Βν 18, νῷ δ ΑἸ... ς 
ι6"ν») δἀά ο παιάος ε- ΛΈΘΗ 8] Ιοῆρε ρῥ]εῖ γν μὶ εδἱ (ὯἫγ δ] 
4 κὶ δια δὲ το, ε εἰ γερο αἰέεαι  διατεέταζ. ς. ΑΒΗ 4] ρμὶ εαἱ (ἢν 4]... 

ΕΟ ἃ] τπ τεταχέγαε, 8] τὴῦ προστεταζ. (ΤΡ προσταχϑθέναν 516), 

4] διατεταχϑεναι, Τρ" διατεταχϑαε} Β οἵὰ κλαύϑιον (ν" “ὦ [Ρ 
οἵδ τοὺς ἀπὸ δ8εε ε«. ΑΒΡΕΟ 4} μη τῇ (γᾷ Ἢ ὦ Ζοπα) εἐδὶ.. ς ἐκ ε. Η 
4) μἱ (τ δὶ (ἃ ε μσόει) ἰ ρωμῆς -. 1» δἀὰ δὲ κε (εἰ) κατώχησαν (7 " 

-σέν) εἰς τεῦ αγαῖαν ᾿ αὐτο: .. 1ν αὐτὸ (10,81 ἃ αὐτοῖς) ο πανλος. 
(εἰεεαπο ρέο χα σρισχιλλον εἴε ἼὙΤΡ ταῦ κἱε: σὺν ίρισχέλλη τῇ γιν. 
αὐτοῦ οὗτοι δὲ ἐξῆλθον ἐκ (ἀπὸ) “βιώμης διὰ τὸ διατεταχένο, Κλαί.- 
διον ἐξελθεῖν πάστα.- τ ]οι αίους ἐκ τῆς ἱταλέτς. χατώκησων δὲ εἰ; 
᾿Ἴχαΐξαν. ὁ δὲ Παῖλο; προσῆλθεν τῷ ,Ἴχύλει. 

8. ΝΒ οἴ ἔσναι»!)Β (δε ε κπεαπ σαὶ) ΟΕ 41 ἔετεῖ (Ὧν ΤΡ ἐνέενεν [Ὁ ἃ 
προ: αετονς 1 ἡργαῖστο (Β᾽ τφργασαντο, δ τ07.) 5. ἈΒΓΡῪῈ 4]... τ ἐ0 7 
ε. Β΄ πὶ εἴε[ Ρ" οπι (ΟΡ γόων γ. σχκ. τ. τι 7. 



14, 16. 

Ι0Σ ΑΟΤ.ΙΤ1, 28. δὰ] ογβϑίϊο ἰῃ Αγθορᾶρο. Ποπυβῆβ ουπὶ 

τὸν καὶ εὕροιεν, καίγε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρ- 
χυντα. 28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί 
τινὲς τῶν καϑ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 

20 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ ϑεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν, χρυσῷ 

ἢ ἀργύρῳ ἢ λίϑῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐγρθυμήσεως ἀνθρώπου, 
τὸ ϑεῖον εἶναι ὅμοιον. 80 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπερ- 
ἰδὼν ὁ ϑεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν πανταχοῦ 
μετανοεῖν, 81 καϑότι ἔστησεν ἡμέραν» ἐν ἡ μέλλει κρίνειν τὴν οἱ 
κουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν 

το (εοττῖρσο δ᾽ τί ἃ χιοᾶ, 1ν ἐϊϊωά φὶοα) θεῖον ἐστιν (ροϑίθα Ὁ" ἃ αὐτὸ 
Ρτο -τον). ..ς (-Ξ ΟὉ 82) τ. χυριο» (6) ο. Ε 8] αὖ νάϊν ποη ἰΐα τῖὰ 
ἈΥΡ 8] (ἀττὴ ) Οοβαι ΤῊΡΕἷ [ ψηλαφήδειαν .. Ὁ -φησαισαν (εἷ ευροι-- 
σαν), Ἑ ἃ] τι Οες -φησειεν (Ε -σιὲν οἵ εὐρυε»), Δ] -φήσαιεν | καὶ ς. 
ΒΕΘῊ Ιοἵΐ 4] Ἰοηρθ ρὶ νν ρ] ΟΙεπι Οἢν Οοβῃ ΤῊΡΙἢ Οες .. χη ἤ ὁ. ἂν 
αἰδνρ (οἰ. δὰ μὰ ἀοπιϊᾶ; πο [0]) 58} οδὶ [τ|8] | καιγε (6Ὁ ς.- ΒΡ 
(ἢ καιτεέ)θῃ 1οἵἷ 8] ἔοσοῦῦ οαἱ 1 ΤῊΡὮ] Οοοῖαδ.,, ΔῈ ΟἿοτὰ καίτοε .ος 
καίτοιγε 6. ταΐη αὐ νὰν τὰ ΟΕν ὕοβιῃ ΤῊΡΙ 5 Οοοθ (Ἰν φιαπιυΐβ οἰέαηι, 
νῷ οἷς ΑτὰὉ φηαπιυΐβ) ] οὖ μαχρ. ἀπὸ (Ἑ 8] αᾧ, Ἡ απὴ ἐνὸς εχ. ἥμων 
(Α"α 8] υμι.) υπαρχοντα (Ε 12.166} ΟἸθτα --»τος, 84}5 απεέχοντα) .. Ὁ οἵ! 
μακρ. ον (ἙΟΥΣ δ ων) αφ ἐνὸς ἐκ. μ. (βαὰ οοῦγ δἂὰ υπαρχω»), ἃ ποπ 
ἴοηψε αὖ πποφμοφια ποϑίγογια; νῷ [τἶπῖ πο ἴοησα 81} αὖ πποῳ. ποϑίγισα 

28. ἐσμεν... Ὁ δ τὸ καϑημεραν [Ὁ ὠὡσπερ καὶ (1γ δὲ χμοπιαπι.) των 
κιυμ. (81 οορ ἡμας) τινὲς (Βυ. φιΐάαηι ἀϊχτ) ] ποιητῶν (βὶα Οὐ Ὠϊὰ 
ΟὨγν Οοβιὰ ΤᾺΡΗ Οδο οἱο; δ6.}ΡΡ βαρίοηξεβ, ΒΥΥ 6 βαρϊοηξίδιι8) .. οὐὴ 
(65) νυ [τἶἴπὸ Αὰρ Απὰὸ ΑἸηδγϑὶ Φυδοδί Ρδο] τοῖν... Ὁ" 4] [πὲ τουτου, 

ἘΠ Δ] αὐτου, ὁ νῃ ΗἸ] 8] ἐρϑῖιιβ. Οδίθγαπι ΒυῪΡ 8 δἀποίαξ: ἀρατοι 
ποιήητου;, αποιηδατηοάμπμῃῃ ργδοίον 41108 οἷ. 14 δαβογίρβὶῖ, δι ἔθσαιη γϑυ- 

808 ρατίθια : ὁ δ᾽ ἤπιος ἀνθρώποισιν κά ἄθη8. 

29. Ὁ" οὔτε χρυσω ] ΛΕ 8] Θὰ ΤῊΡΙΣ χρύσιω" (Βος οἱ. Τμάτε! Β6α ΑΕ 
1η8}) ἡ αργυρίω (-ρέω οἷ. οδ) [καὶ .. υδῪ 1υἴπὺ ἡ (600 ΒΔ} Δ 6 ί το Ὅχη) 
] ΕΒ͵ ἃ] ανϑρωπων. 

80. τυ" ἃ νξᾳ (ποη ἰΐϑθιω τ) τ. αγν. ταυτῆς [Ἑ και τοῖς χρ. μὲν ον, νῷ 

(θα ἰΐθτη τὴ) δέ ἐδηρογα φυΐάσπι ἱ Ὁ" παριδων, δ" 108. περιδων [8 
απαγγελλει [ πασιν ο. ΘΒ 81] ἰοῃρθ Ρ] τὰ (ΒγΓ ἅγθ, οπιπίδιιβ ιιὸ οπιπ68 610) 

. ΒΥΥΡ δοίμυϊ 4) Ρβ8- ΑἸ ἢ} 514. (Ἣν Τῃάγὶ Οοβαὶ ΤῊΡΒ1 3 Οδο [τἷδὲὶ (βοὰ 
οἀἀ3 οἵη οηιπίδ. [μοβὲ λοπιϊηῖδ.}; ἰΐθῃ ΗΪδῦ οι) .. αὉ΄ μη 49. παντας 
6, ΑΒΡ(ΟἾ ἐνὰ παντες)ξ 417 ΑἸ» 196. Ογχ ΟἼγοι 1ἴθμι (ὡΐ οπιπδα εδίᾳ. 
,»αθπέ. ασαπῆ) γε ἃ ὁοορ 8βδὴ 8] Αὐρ 

81. χαϑοτι (6Ὁ΄) ο. ΑΒΡΕ δὶ τὰ (413 οδί χαϑοὶὴ Αἰ οὐ Ρϑ8- Αἰ" 386. 
Τμάγι Εθ]ορ (αΡ Ῥμοῦ ὈΪῸ0Ὶ 22ὅ.) Ογγ Οἤγοη ΤῊΡ3᾽ αἱ (6 τῷ νυᾷ 60 
φσιοά, ἃ [τἷκὶ χμοπῖαηι) .. ς διοτι ὁ. ΘΗ 84] γὶ] Οἂγν ΤΈΡἢ" Οδο [ἐν ἡ 
μελλ. κρινεῖν ον Ὁ κρευγαι, Αὐρ' [τἰλὺ ἑμάδέσατα ([ν -τῦῦ [ ἐν (Ὁ οπι) ανδρε 
.. Ὁ [τ᾽ δΔἀὰ ιησου  Ε ορισεν) Ὁ παρεσχεεν (ἃ ὁαἴδοτ 6), Α13 παρασχειεν 

(ὧι υἷτο ομὲ δέαίϊμτ Ξάδηι ρνυαδϑίαηϑ οππμηϊδμδ 6, ἐπ υἷγο ἐπ [ΑἸ οἴω] φίο 



Πϑιηαν. Ῥϑα]α8 ΟοΥ πὶ; Ααα]]ὰ οὐ γί]. ΑΟΤὟ' 18, 8. 108 

ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ. νεχρῶν. 92 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεχρῶν, 
οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν ᾿ΑΙἰκουσύμεϑά σοὺ περὶ τούτου καὶ 
πάλιν. δὃ οὕτως ὁ Π|}ςαῦλος ἐξῆλθον ἐκ μέσου αὐτῶν᾽ 94 τινὲς 

δὲ ἄνδρες κολληϑόντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ “Διονύσιος ὁ 
“Ἡρεοπαγείτης καὶ γυνὴ ὀνόματι ΖΙάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

- 

ΧΥΠῚ. 

“«“ 4 -“ - ΕῚ 

1 Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν ἦλϑεν εἰς Κό- 
Α -- 

ρινϑον. 2 καὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿Αἰχκύλαν, Ποντικὸν Ἐο 16, 8. 

τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυϑότα ἀπὸ τῆς ̓ Ιταλίας, καὶ 1Πρίσκιλλαν 19. οἰον 
-- 3 ἴηι Α Α ᾽ ΄ ᾽ ᾽ 

γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας 
᾿Ὶ 2 ’ : ). "Α δι, «οἷς ’ ἴμε 2 -. 

τοὺς ᾿Ιουδαίους ἀπὸ τῆς ἹΡώμης, προσῆλϑεν αὐτοῖς, ὃ καὶ διὰ τὸ 
ς ὔ - 

ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο ἦσαν γὰρ σκη- 

ἀοπϊηϊυίέ βάδην οπυιΐδ. [ΑΥταῸ ομιη. Πα.] Αὰρ ΑἸ; ἐπ υἵγο 7έϑιι ἦτ ψιιο 
δίαξεῖξ πάσηι τἰπῖ. ἔῃ, οἵγο 7681 ομἶμ8 σοηϑέτϊἷε βάσηι ὁπσίδον οπιπῖδ. ἃ) 

82. εὐπαν 6. ΒΕ... ς (1) εὐπον ὁ. ΑὔΘῊΗ 8] οοσίβ ρ]ογ | περι τ. καὲ (ἢ νῇ 
011) σαλιν. ϑϑουτως (ΤῊΡἢ3᾽ ργδοῆη καὶ) 6. ΑΒ 40. 8415 ΤῈ ρ],3", ἰΐθτα ἡ 
ν .. ς παλιν πε. τοῦτ. (Ε 81] στὴ δϑίμυ!γ 4] πα. πε. το.» ΒΔ} οἴῃ σα.) 

8 καὶ ουτῶς 6. (ΕἸ6Η 8] Ἰοηβ6 Ρ] νν ρὶ δδὲ Ο"ν Τρ" Οδς 

84. »ετ εκολληϑῆσαν | ὃ (Ὁ τις) .. 1 οἴῃ ὁ. Β  αρεοπαγειτῆς: -γειτῆς 
ο. ΒΡ; ς ῃ 49. -γιτῆς 6. ΑΕΘῊ οἷο (6 δὴ ἔτ ἃ] Αγϊοραρίία, νραϑὰ ἃ 
Ατουρ.). Ῥτδδίρσγϑα μὴ" ἀαρεωπαγ. οἴ ἢ κα εὐσχήμων (οοπιρζασθη8) ] 
καὶ γυν. (Ε δαᾷ τιμία) ον. δαμ. «Ὁ οπὶ [ ἐτέροε... 817 Δἀα πολλοι 

ΧΥΠΙ. 1. δὲ ο. » (αναχωρησας δὲ οτηΐδδὶ5. με. ταῦτ.) ΘΗ 8] Ἰοῃρθ ΡὉ]ῸΥ 

νν ρὑπὶ (βοὰ βυγ δϑίμυ καὶ με. τα.) Ομν ΤΏρΙι Οϑο εδύ... 1μῃ οἵὰ 6. 

ΑΒ 4}3 νρ ὁ0ρ | χωρισϑεις (Ρ ἀαναχωρὴσ.) 6. ΒΡ 18. νῷ 588} Αὐξ'.. ς 
(600) δά ἃ ο παιιλος ὁ. ΑΕΘῊ 8] Ἰοηρ6 ρῥΙοῖ γν μὶ οδί ΟἽΓ 8] 

2. Ἑ δια δὲ το, 6 ἐο φιοά αἰΐεπι [ διατεταχ. ς. ΑΒΗ 8] ρΗ] οδὲ ΟἿγ ἃ]... 
ΡΕα ἃ] πὰ τεταχέναν, ἃ] τὴὰ προστέταχ. (ΤΡ προσταχϑέεναν 510), 
4] διατεταχϑεναι, ΤῊΡΙΗ" διατέταχϑαν [ Β οἵα κλαυδιον (0 -τος) [Ὁ 
οἵὴ τοὺς [ απὸ 88. ὁ. ΑΒΡΕΘ ἃ] ριὴ νᾷ (νᾳ 6 ἃ ἤοηια) οδὲ... ς ἐκ 6. Η 
4] Ρὶ Οἷη 4] (ἀ ἐὦ: μγδϑηι) ἰ ρωμῆς «. Ὁ ϑαὰ οὐ κε (6) κατωκησαν (Εὐ ἡ 
-σεν) εἰς τὴν αχαΐαν ] αὐτοῖς .. Ὁ αὐτῷ (ΡΕΥΡ ἃ αὐτοῖς) ὁ παυλος. 

(ἰείοσυπη ργὸ καὶ πρισχιλλαν 6ἴς ΒΥῪΡΊΩΒ βίο: σὺν ΗἩρισκέίλλῃ τῇ γυν. 
αὐτοῦ" οὗτοι δὲ ἐξῆλθον ἐκ (ἀπὸ) Ρώμης διὰ τὸ διατεταχέναν Κλαύ- 

- διον ἐξελϑεῖν πάντας τ. Ιουδαίοις ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας. κατώκησαν δὲ εἰς 
᾿Αχαΐαν. ὁ δὲ Παῦλος προσῆλϑεν τῷ “κύλᾳ. 

8. ἢ οἵῃ εὐγαν Ἐ[ (Β6ἃ 6 πιαποδαΐ) ΘΗ ἃ] ἔδγϑ᾽ ΟἿν ΤΏΡ ἐμέῦνεν [Ὁ ἃ] 

προς αὐτοὺς [ ἡργαζΐετο (Β" ηργασαντο, ἔ'ευργ.) 6. ΑΒἾΒΕ Ά] .. ς ἔργ 
ς. Β.6ἢ οἷς [νὶ οὶ (609) σαν γ. σκ. τ. τεγν. 



14 ΑΟἼἿ.18,4. Ῥαδυϊὰδ (οΥϊμίμὶ; [δία οὐ Οτβραβ. - Ὑ Ἰδἷο 

νι» , ’ ΝΣ ᾿" “-“ 4 - ’ 
30, 84, ῬοΟποιοὶ τῇ τέχνῃ. 4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πῶν σαβ- 

Ἁ 

βατον, ἔπειϑέν τὸ Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας. 

1,15... ἢ Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ 
“- - , “- 

48, Τιμόϑεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Π|αὔλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς 
2 ’ ᾿ 4 2 - θ 2 ’ Α 3 - Α 

Ιουδαίοις τὸν Χριστὸν ]Ζησουν. Ὁ ἀντιτασσυμένγων δὲ αὐτῶν και 
’ 3 ὔ ..ε»ἤᾧ - ᾿ 3 ’ ᾿ 

30,30. βλασφημούντων ἐχτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὺς αὑτοὺς Τὺ 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν᾽ καϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸὺ τοῦ νῦν εἰς 
. Υ ’ 4 ν᾿ 2. ὦ ΄ ᾽ ,» 

τὰ ἔϑνη πορεύσομαι. ἴ καὶ μεταβὰς ἐκεῖϑεν ἤλϑεν δἰς οἰκίαν 
τ Ἵ ὁο 4, αι. φιγὺς ὀνόματι Ἰούστου σεβυμένου τὸν ϑεύόν, οὐ ἡ οἰκία ἣν συνομο- 

100 1,4. ροῦσα τῇ συναγωγῇ. ὃ Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν 
- ’ 4 Ο '» Υ 2 - ν- Α - ’, 

τῷ κυρίῳ σὺν ὁλῷ τῷ οἴκῳ αὑτοῦ, καὶ πολλοι τῶν Κορινϑίων 

8. τὴ τεχνή Ο. ΑΒΕΘ 815 ΟἿγ... ς τὴν τεχφρὴν ὁ. Ἡ Ἀ] }] οδὲ ΤΡ: ΟθἊ 

4. Ρ βἷε: εὐσπορειόμένος δὲ εἰς τήν συναγωγὴν κατὰ παν σαββ. διελε- 

γετο (10] ἱἐπστγεαϊοδαίι" Ῥγὸ αϊδβριαδαῖὴ) καὶ ἐντιϑεις τὸ ονομα του 

κυρίου τῆσου (εντ. τὸ ᾽86 τῆσ. εἴ. νρθά βνγΡ τπ|6ὴ) καὶ (ΒΥ δ" ὁπ) ἐπυϑὲν 
δὲ (ἃ οτη) οι μόνον νουδαιοιςς ἀλλὰ καὶ ελληνας .. δι ἡ ἔα ἃ] οἀα ἰδὲ 
ΔΡ Βοᾶ οπχ νούϑαμῃ [ παν .. Ηὶ μιὰν 

ὅ. ὡς δὲ κατηλϑ. (41 ὁ νῷ 81] Τμάγί Οδββίοα λον) .. ἢ παρεγένοντο 

δὲ] ἃ 8] οι της [ ἾθΥ τοτὲ ῃχγὸ ὁ τὲ ἰ ἢ 8] οπὶ ὃ δηίθ τιμοϑ.. [ τω 
λογὼ 6. ΑΒΡΕΑ 18. 40. 78. 187. 142. 4] νῇ ΒΥΤ ΒΥΥΡ ἱχ ΘῸΡ 588} δοί μι 
Α1ΥΘ Βα5 Τμάτί ΟἸγοοά ἩΐοΣ Οδββίοα.. ς (ΞΞ 6 52) τ. σρειμιατι (68. 

Δα τω ἂγιω) 6. Η 8] Ἰοῃρθ Ρ] δ.ῚᾺ ΒΥΥΡ Τρ ΑΥΡ 5] ΟἿγ ΤὮΡΗ Οδς οδί 
[ὁ παυλος..» οἵ ὁ [ Ὁ" 40. θ8. ΤΏΡ: διαμαρτυρουμένος [ ΑἩ 177." 
οτὴ τοῖς τοι. [ τὸν (41 οδί οτὴ) χρ (Ρ δἂᾷ κυριο») ἔν» Ἐς. ἘΘΗ 8] ἂἱ νάϊτ 
ΡΙ νροδὰ (4ρ 1,1) 518π| ΟἿν Τηᾶτὶ ΤῊρΡΕ" Οδς .. 1 ρσϑθσῃ ἕναν (8) 
[ΥΔΠΒΡ) 6. ΑΒΡ 8] ἔογοξβ (νν ρ]; β6ἃ βυὺν ς.Ὁ) Β88 ΤῊΡἢ 3 οδί 

6. αντιτασσ. (ΟἾΕΥ ετι τασσ.; ἃ] κ]ἴα οδὲ ανϑισταμ.) .. Ὁ ΒγτΡ τ8 

Ρτϑθαι πολλου δὲ (ἃ φμα)ὴ λογου γευρομένου καὶ γράφων διερμηνευομε- 
γὼ» (ΒυΥΡ οἵῃ δὲ 84) [ ἐχτιναξ. .. Ὁ [0] 8] (αρ ὙΥ (580) 848 ο παυλος | τα 
ὑματ. ..Ὁ δ] τυ νν δ]1α ΤῊρΡ 3 δάᾶ αὐτου, ἰΐοτη 40. 69. 8] 4114 Ῥγδϑῖα 

 πρ. αὐτ. .. ἘΠῚ ΒΥ Δ] αὐτοῖς .. ΒΔ} οτῃ Ϊ τὴν κέφ. .. 8] τοῦ οϑὲ τας 
κέφαλας | π᾿" ἃ ἐγὼ αφύυμὼῶν νὺυν ν᾽ 65" 8] ΒΓ 8.9 οδῖ (ἴῃ Οἢγ ἀἱ 
Τη88) Ζορευομαν 

1. πᾶν οἵ καὶ  ἐκειϑὲν... Ὁ" 187. απὸ του ακυλα  ηλϑὲν ο. ΒΡ ἜΘΗ 
81] Ἰοηρθ Ὁ] ΘΟῸΡ ΒυγΡ ἰχὶ 4Δὺ} 8] ΟἿ ΤῊρ Ἶ Οες οδὲ... 1 εἰσηλϑεν ς. 
ΑΝ (0 Ῥοτρ ε. τον οὐκον) 81'9 Β8}} ΒΥΤ' ΒΥΥΡ τὶβ νρ 8] Τρ 3" [ ονοματι 
(Ο" -τος)ὴ .. ἃ 2. 80. 104. δο (ἢ: οἵω |[ νουστου; 6. ΑΔΕ 8] Ιοηρθ μὶ 
ΔοίμαὐΓ 8] ΟΕ ΤΉΡΗ" Οδο.. 2. 80. οχῃ.. ΒΡ ΕΤ τιτιοῦ ἑουστ.» Ε 8] 
νε (80 δ. ἢ ἐϊξὲ ποριΐηι ἐμδὲϊ,.) σΟΡ ΒΥΥ͂Ρ ἈΤΊῺῚ ΔῚΡ οδ΄ Ηἶΐοσ (ἀ6 βοση. 
ΠΘΌΧ.) τυτοι (ΔΥΡ δἀὰ υνοι}} νουστ., ΒΥ 58} ἃγθ Οδβδὶοα τιτοῦυ [ ΑὉ ἃ] 
συνομοροουσὰ 

8. ἢ 0 δὲ αρχισ. κρισπ. ] Ὁ εἰς τον κυριον, ἃ ἐπ ἀοπιΐηο ] σὺν... Η" εν] 
ΘΗ 8] ἔογϑϑθ βὺγρ ΤΏΡΙ 15 Οοοθά αἀκουσαντὲς | ἐπίστευον .. 187. 8] 
6 8] ΤὨρΡΒἷ" -εὐσὰν Ϊ Ὁ αἀκουοντ. ἐβαπτ. πιστεύοντες τω ϑεω (τω ϑε. 



6 81}11ο Ρῥσοοοπβὺὶ οἱ [πἀδοὶ δοουβϑηῖοβ. ΑΟἾἸ.18 16. 10ὅ 

ἀχούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 9. εἶπεν δὲ ὁ κύριος δι’ ὁρά- ῥὰ δ 
ματος ἐν νυχεὶ τῷ ΠΙἊαύλῳ ἨΝ φοβοῦ, ἀλλὰ χάλει καὶ μὴ σιωπὴν 

[έ 3 [ἀ » Ἁ - Ἁ Σ Ν ᾽ ᾿’ Φ - 

σης, 10 διότι ἐγὼ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιϑησεταί σοι τοῦ 

καχώσαί σε, διότι λαύς ἐστίν μοι πολὺς ἐν τῇ πύλει ταύτῃ. 11 ἐχα.- 

ϑισέν τὲ ἐνιαντὸν καὶ μῆνας ἕξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ 

ϑεοῦ. 12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς οἴχαϊας κατεπέστη- 

σαν ὁμοϑυμαδὸν οἱ ̓ Ιουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
- , σ ν Ν , Σ , τ . " 

βῆμα, 18 λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νύμον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀ»- 
ϑρώπους σέβοσϑαι τὸν ϑεύν. 14 μέλλοντος δὲ τοῦ ΠἊαύλον ἀνοίγειν 
τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν οὖν ἣν 
«Ὡω,ὁ ὁ » Ἂς ’ ᾿ Ἵ " “- Ά ’ δ 

αδικημὰ τι ἢ ῥαᾳδιούργημα πονηρὺν, ὦ 7ουδαῖοι, κατὰ λύγὸν ἂν 

ἡνεσχύμην ὑμῶών᾽ 1 εἰ δὲ ζητήματά ἐσ ν λό ; ὀνομά- “ ἠγνεσχύμὴ» ὑμῶν εἰ δὲ ζητήματα ἔστιν περὶ λόγον καὶ ὑνομα- 
ΑἉ “« ς - ᾿' 

τῶν καὶ νύμου τοῦ καϑ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσϑε αὐτοί" κριτὴς ἐγὼ τούτων 
ΤΡ “μι 4 9έ. 

οὐ βούλομαι εἶναι. 16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. ἴο ν8, δι. 

δὰὰ εἰ. ΒΥΥ 81ὁ) δια του ογοματος τοι κυρίου μῶν νῆσου χριστου 

(δια οἷο δὰ ἐπιστ. κἀὰ εἰ. 187. Βγγρ 6.Ὁ) 
9. " οἴῃ ὃ [εν ψυχτι (ΗΕ τῆς νυχτος) ἢ. 1. 6. ΕΘΗ 8] Ἰοηξθ Ρὶ] ΒΑ} οῸΡ 
Δοίμαῖ οΥΥΡ 81] ΟἿγ Οθο... [μὴ δπίβ δὲ ορ. 6. Β 40. 68. 69. δ1δ νᾳ δύπὶ 
ΤΕΡΆ53 οδῦ; Ὁ ΤἘΡὮ" ρμοβί τ. παιλω .. Α (β6ὰ Βαθοὶ ἐν οραάματι, οὗ 9, 
10. 12. 10, 8.) Βγγ δῦ (ΟἘγ1)) οπιὶ 

10. ΡΕΤῈ ἰ0] 515 οἰθά (βρὰ 40. Μαγ. 8] Οἵὰ τοι! κακ. σὲ) οἵὴ σὸν 
11. ἐκ. τὲ 6. ἘΘΤΘΗ 8] Ἰοῃρβο Ρ] ΒΥ δοίμυ! 4] ΟἿν ΤῊΡἢ Οδς .. ἢ καὶ ἐκ. 

(Ὁ ΒΥΓ7 ΒυγΡ ς." δγθ ΔϑίἢΡΡ δαὰ ἐν κορινϑω, 40. νρϑὰ ἀοτηϊὰ 8] βαὶϊ α] 
ἐκει) μὴ ἔχ. δὲ 6. ΑΒ 81" νβ 6 Θ0Ρ 58} ΒυΥΡ οδὲ Ϊ ἐν (418 οι) αὐτοῖς 
.ς ΒΓ Δ νν 8]1ῖαᾳ αὐτοὺς 

12. ανϑυπατευοντος ο. ἘΘΗ 4] Ιοηρθ Η] ΟἿν Τῆρῃ Οϑο.. ἢ αγνϑυπατου 

οντος ς. ΑΒΡ 89 οδέ [ Β δὸρ 88} ον νουδ. ομοϑ'. [ τω π. καὶ (Β8}} ΒγῪΡν 
οὐ δἀὰ εἐπιϑέντες τας χειρας αὐτῶ) .. Ρ συνλαλήσαντες μεϑ' ἑαυτῶν 
ἐπι τον παυλον καὶ ἐπιϑεντες τας χειρας (ἃ πιαπεη) 

18. λεγοντὲες .. Ὁ Ῥτϑθηὴ καταβοωντὲς καὶ [ αναπ. (Β 40. πειϑει, 1. θὅ. 
1838, ανατρεέπει) οὐντ. (8.Ρ6 ο1) ἐς. ΑΒ 1. 88, 47. 68. 69. 106. 118. 188. 

(41 υἱὐ νά γ) δγῖὰ ΤΡ" .. ς οὔτ. αναπ. 6. ΡΕΘΗ 8] μἱ νῷ 8] οδί ΟἿ}ν Αἱ 
14. εν .. ΑἢΪ ουν ὁ. α (ἃ 815 οἵχ ἡν, α" ἡ, 818 ροβί τι μοη) Η 8] γ}] Ο66 

.. 609 1ῃ ὁ. 6. ΑΒΡῈ 8] ἔθγϑϑ (ηθ0 Θχρχίπηυμ! νῪ) ΟἿν ΤῊΡὮ σαι [Ὁ 
γνῷ ὦ ανδρες ἐεουδ. ] αν ἡνεέσχ. 6. ΕΘΗ 8] ἰοηρο ρὶον (ἢν ΤῊρῃ Οδοὸ 
οδὲ -. ὴ ἂν ἀνεσχ. 6. Β 18., ἰΐθτη οτηΐββδο ἂν Α 88 (:: Μοουίϑ: ἠνέ-. 
σχετο ἀττυκῶς" ἀνέσχετο ἑλληνικῶς.) 

15. ζητηματα (65). 6. ΑΒυδτλΕθΥ 40. 69. 187, 4] ἔογοῖθ νῷ βυσγαῖτ ΟΡ 
ΒΔὮ ΔΓΠῚ ἈΓΘ 85] ΤΏΡΗΪ".. ς ζητημα ς. ὉἾΘΗ 8] μ] δὲὉ ΟἿγν ΤρΡἢ Οὐο 
εδὲ... 96. ζητ. τι (:: δοοοιηιηοἀδίαπι ζήτημα οἱ ζήτ. τι δὰ ργδθοθαθ18) 
Ἰ ἐστυν .. δ᾿ ἐχετε ] κριτῆς ο. ΑΒΡ 8] νᾷ οορ (ΔΘ. ὮΡΡ ἐγω δὲ, ΔΘ Υ ΓῸ 
ἐγ. ουὐν)ὴ .. ς δἀὰ γὰρ 6. ΕΘΗ 8] ΡΪ6Γ βϑὴ βυγθ 4] οδὲ ΟἿ δ ἢν 
ου θέλω 

16. απήηλασεν -. Ὁ" (ἀ αὐϊεοϊξ) 188. ἀπελυσεν 



106 ΑΟΤ' 18, 17. βοβίμομθ Οουϊμίμὶ. Ῥαιϊαβ οὔπὰ Ααυΐΐα οἱ 

111 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσῶ ἕνην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον 
ἔμπροσϑεν τοῦ βχηματος᾽ καὶ οὐδὲν τούτων τῷ ΓΕαλλίωνι ἔμελεν. 

18 Ὁ δὲ ΠΠαῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελ- 

φοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν «Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ 11ρύ 

σχιλλὰ καὶ ᾿Ακύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν εἶχεν 
γὰρ εὐχήν. 19 κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν 
αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελϑὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς ᾽Ἶου- 
δαίοις. 20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρύνον μεῖναι οὐχ 
ἐπένευσεν, 21] ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών 1Πἄλιν ἀνακάμψω 
πρὺς ὑμᾶς τοῦ ϑεοῦ θέλοντος, ἀνήχϑη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου, 22. καὶ 

17. υέετ" απολαβομενον [ παντὲς ο. ΑΒ 8] νβ 00 ατϑ (Ὁ γθοσα βοᾷ οἵὴ 
πᾶ παντ.) Βεοάϊδι ς (6090) αἀὰ οἐ ελληνὲς ὁ. ΘΈΘΗ 8] Ιοῃρο μ] Βεάξτ 

ΒΔἢ ΒΓ δοίμαῖγ 4] ΤῊΡΗἿ 5 Οεος, 4] 8114 ἐουδαιον (180. Ῥῆδοπι οε) 
Ι Ὁ" μετα δωσϑ. (ἃ σιπὶ βοϑέϊοη θη) [ καὶ οὐδὲν - - ἐμελὲν (ΕΘ6Ὴ 8] τυ 
οδὲ -λλενὴ .. τ" τοτὲ γαλλιὼν (τ6}} Ἰαξθηῃ!), ἃ ἕμπο σαϊϊίο βησεδαΐ εἰπη 
ποη υἱάξγε ᾿ 

18. ἐπιμινας [ τυ" ἐπλευσεν (ἃ νρᾳ παυέραυϊ), ἘῊΣ ἐξεγτλευσεν (6 σπανί- 
σαυϊὴ) [ ἐν κεγχρ. (Ὁ κενχρέιαες, ΔῈ κένχρ. οἵ δὰ ο 16, 1., ΒΗ Δ] ταῦ 58} 
κέχρεαυς, 8] κεγχραις, νᾷ ἃ 9 ὑπ δεποϊτίβ [-ογῖ8)], ἈΘῦΓῸ ογὰ ἐν χεγχρ) 
τὴν κεῷ. ο. ΑΒ δὶ νρ ΤῊρ] 3" οδί .. ς τὴν κεῷ. ἐν κ᾿ 5. ΕΘΗ 8] Ρ]6 Ὁ νν 

ΡΙῈν ΟἿγ αἱ [ δ" προσευχὴν (ἃ ογαξίογιετι) 

19. κατηντῆσαν (ς. ΑΒΕ 8] ἃ (0] 4] ΒΥΥ Β6ἢ Αγ0 δαίῃρ» οδί.. Ὁϑῦ χκαταν- 
τησας .. ς κατηντῆσε 6. 6Η 8] Ρ]6Γ Υρ' (00 ΒυΥΡ 41] ΟἿΥἿ 4] [ΕΗ 8] πιῦ 
Ἕν ΤῊρ]ιἷ Οδο καὶ ἐκεύροὺς.. Ὁ χαὺν τὸ ἐπιόντι σαββατω εκειψνοι"'ς 

(τοῖα 187. 58} ΒγγΡ ο.ἢ τω ἐπ. σαββ. δἀᾷ ροδὲ ἐφεσον)  ΑΘῊΗ 8] χατε- 
λειπὲν (ἃ τεζὲψιεγιη) 1 αὐτου ας. Β6Η 8] ἸΟῃθ6 Ρ]6γ δαὶ ΟἿγ αἱ .. [2 
ἐχὲν ὁ. ΑΕ 8] (κακ. κατ. αὖὐόο΄. οτὴ 58}, δδάβϑι ν. 21. ροβί ϑέλοντος δὰ 

ΒΥ 819} | διελεγϑὴ (Ὑπάγὶ διηλ.) 6. ΕΘΗ 8] ρ]Ὲγ Τμᾶγίὶ ΟἿν ΤΕΡΕ"" 
Οδ6 οδῦ.. ἴι -ἀεξατο ο. ΑΒ 813 ΤΉρἢ3" .. ν 412 νᾷ (ποη 811) 4] διε- 
λεγετο 

20. δὲ .. ΡΒ" ΒΥΓ δοίῃυ!γ τε [αὐτῶν (187. οτη) .. ἢ 6 8] (νν ρΡ}} Τρ 
αὐτὸν ] μέιναν 6. ΑΒ Ὁ] Ρ]0 819 νῷ δϑύμ (Βγγρ νἱὰθ ροβῇ) οδὲ ..ς 
(40 8δ4α παρ αὐτοῖς ο. ΡΕΘΗ Δ] Ρ] ΒΥΥ ΟΟΡ 8] (ΒΡ ς. Ὁ. δἀᾶ, [0] 
ΒΒ ἢ ἈΡΤΩ ἐκεν; 2ὅ. παραμειναν αὐτοὺς) ΟἿγ 4] 

21. αλλὰ 6. ΑΒΌῈ 8] την ΤΏρΡΗ" Οδ6... ς αλλ α. 6Β 8] Ρ] οδὲ ΟἿν Τρ 
Ι αποταξαμ. (ΕΒ 418 ΤῊρἢΣ οδὲ δὰὰ αὐτοῖς) κ᾿ εὐπῶν 6. ΑΒΕ 8110 να 
δου τ Ἀγτὴ οδὲ ΤῊΡἢ Σ᾽ (ΒΥΥ δγθ οτὰὴ ἀλλα αποτ. παι)... ς απεταξατο 

αὐτοὺς εὐπὼν ὁ. 6Η 8] μ}] ΟΡ 5υΓΡ 8] (88} ἀλλα κατελισε τοὺς ἐν τῷ 

τόπο ἔκέινω καὶ χπεέταξατο αὐτοῖς ειπ.} ΟἿΓ ΤὨΡΗ" Οοο. Ργχαρίογθα- 
406 ς (6090) αἀὰ Ζ4εν (117. 91 οτι δὲι) μὲ παντὼς (815 ἀθτηΐϊά οχη) 
τὴν ἑορτὴν τὴν (Ὁ ἡμέραν γτο την) ἐρχομενὴν (ἃ δοϊδπιποηι αἴθοπι Καδένηι) 
ποιῆσαν εἰς νεροσολυμα (40. 68. 4] ΤῊΡΒ5 νερουσαλήμ) 6. ὉΘᾺ 8] γ»] 
ἀοιιϊα βυτυῖϊ ΤΥ 81] (ΔϑίΡΡ δε ππὸ τοΐίο αφέγο ζεδίμηι υεπέμγηι ἐπ 

]ογιι8. ροβὶ ϑέλοντος) ΟἿγν ΤΏΡΕ Οδς οδί, 864 οἵη ὁ. ΑΒΕ 8}9 νζ (οι. δὴ 
ἴα ἴο] εἰς) ον 881} δϑίῃτο δγὴ (:: οὔ 19, 21. 20, 16., δοα πο ἐδ ὃχ 



ν" 
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᾿ Α 

κατελϑὼ» εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμδνος τὴν ἐχκλη- 
σίαν κατέβη εἰς ̓ Αντιόχειαν, 25 καὶ ποιήσας χρότον τινὰ ἐξῆλθεν, 
διερχόμενος καϑεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Ψρυγίαν, ἐπιστη- 
ρίζων πάντας τοὺς μαϑητας. 

24 ᾿]ουδαῖος δέ τις ᾿“Τ΄πολλὼς ὀνόματι, ᾿“λεξανδρεὺς τῷ γένει, το 5, 5. 

ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς γραφαῖς. τιο 34, 10. 
τ - - 

20 οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύ- 
, νι 3 34 2 »" Α Α “.) “ΠΣ ’ 

ματι ἔλαλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περι τοῦ ᾿ΙΠησοῦ, ἐπιστάμενος τ9, 3. 
᾽ Ἁ ᾽ 3 , ζ», » 4 

μύνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννον, 26 οὗτός τὸ ἤρξατο παρρησιάζεσϑαι 
3 - - ὃ , ἢ » “κιν ’ 4 ’ 
ἕν τῇ συναγωγῇ. ακούσαντες δὲ αὐτοῦ “κύλας καὶ Πρίσκιλλα 

’; 2." ΔΑ...) ’ 2 »Ὕ ., 4 - - 

προσελάβοντο αὑτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέϑεντο τὴν τοῦ ϑεοῦ 
ὐπὸ και, ὡωυώνς ρανοητο των ὑβωλνι ἀεθ βου, λιν 

- 

δἷδ 11. φαδιη 6ΧΣ ὑγοχίμηθ βαᾳ ογίαπι νά ν δαάϊτατηθηίμτ), 8ὰ αποὰ ΒΑ 8 

ΔἸΠΙοΙο ΑΓ πα ἀϊοίατῃη παλυν αἀναχκαμῴω. δίτα δα τοὐ6 8 84116η8 Σά ηι 

ἈΘ61Β Ἰη]δίϑ βυαηΐ, Οοηΐτα αὐὕδτὰ β6η θη δὴ 181] να] οΐ αποὰ δὰ ἰαβίθβ 

ργαν ββίπηοβ ἰπ οἵμηΐ θὰ Ἰοοὶ ἰβέϊαβ ρϑγίϊ. οοῃϑοη  θηΐθβ δοσθαπηΐ 
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8019 ἢοτὶ.) [ παάλὸν (0 ΒΑ} ὁ.) ὁ. ΑΒΕ 8}5 νυ (υὐ δηΐθβ) σὸρ δϑέμυϊγ 
ςδὶ... ς (6090) δἀὰ δὲ ὁ. ΟΗὶ ΒΥΓΡ 84] ΟἿγ ΤΡ Ἶ Οδο (ἀοτηϊὰ δγγν ΤῊρΙ 3 

καὶ παλιν) ] ανηχϑή 6. ΑΒΡ 817 νᾷ Β8ἢ δ.τὴ δοίῃτο 8] οδί... ς βσϑϑίω 
καὶ 6. ΕΘΗ 8] Ἰοῃρθ ρ] ΔΟΙἢΡΡ 4] (βεὰ ἐορ ανηχϑ. δὲ). ΟἿ ἃ] (Βγγρ τᾷ 

ΡΙῸ καν αγνήχϑὴ δα ὦναβας 8ῖς: ἀκυλαν δὲ κατέλιπέν ἐν ἐφεσω  αὐτος 
γαρ ἐν πλοιὼ αχϑεις ηλθὲν εἰς κωισαρειαν᾽ αναβ. δὲ Ἰύοτα 137. τὸν 
δὲ ακυλὰν εἰοσὲν ἐν ἐφεσο (μᾶθ0 οἷ. 97.) “ αὐτὸς δὲ ανενέχγϑεις ηλθὲεν 
εἰς καισαρέειαν οἷς. Ξ'γγ ροβί δέ δὲ ἄδιι8 υοἰιοτῖέ υδπΐαπι τιγϑιι8 αὐ υ08 

Ρογαῖῦ: (νίἀα δὰ ν. 19.) δὲ ἀφιηΐαπι οὐ ᾿γίβο. τγοϊίψιιε Ὡρλεϑβὶ, δὲ ἔμ86 

ἐδεν ξεεῖξ μὲν παῦε αἋ υϑπῖξ Οαεβατόαπι οἷς [ Ὁ" απὸ τοι' 

22. Ὁ χαν αναβὰας (ρταρίογοα νἱὰθ δη16)  ΑΡῈ κανσαριαν, ἤθτη Ε αν- 
τιοχιαν 

28. Ὁ" κατεξης [ ἐπιστηρ. (Ὁ ἃ] ρτδδπὶ καὶ) ὁ. ΘΕΘῊ ἃ] υὖ νὰν ἔδγο ὁπηῃ 
οδὲ ΟἿν Τῇρἢ Οδθο.. 1π στηριΐζὼν ὁ. ΑΒ. 18. 

24. απολλως (6 δᾳ Β8} δγγυΐγ 4γοῖϊο, δ ίμ το Αροϊζοπ; Ὁ 81] ροβί ογνοματιὴ 

. ἢ απολλῶώνιος, 15. 180. 56}}.0}} ὁοΡ ἀγιηἶχὶ ασελλὴης: οὗ δὰ 19, 1. " 

χένὲν (δα τω) αλεξ. 

25. οὐτος .. ὉΒῚ ος [ κατηχ. ..νν δὰ ἐν τῇ πατριδὲ τὴν οδον .. ἡ 4] 
ΡΙ 0810 ορτθοά τον λογον | του (Β ΤᾺΡ᾽ οτη) κυριου .. δὅ.1θ6᾽ μ1}5 τοι! τεῦ, 
84. χυ || νυ απελαλει (ἃ εἸοφιιεδαΐειι) .. Β ἐλαλεν δὲ] του (ν 40. 68. 69. 
1817. Δ] οἵ") νῆσοι; 6. ΑΒΡῈ 8] ἴοσγϑϑῦ νρ' βυγυΐγ οορ 88ἢ}: δοί δ᾽ ἈΥΤὴ 

Δ.Θ 5] ΤΏΡ οδ Αυρ .. ς τοὺ (411 ογ1}) κιιρίοι 6. ΘΗ 8] Ρὶ δύ ΟἿ 
ΤῊΡὮΒ Οες (88. τ. χῦ) [ δ" νωανοι' 

26. τὲ (6 γᾷ ἜΥσ01. ΟΡ ΒΥΥΡ δϑίῃτο δὲ)... ΒΤ 58}} ἈΘΙὮΡΡ οἵὴ ]  σαρη- 
σιαζεσϑ. (αἱ 410] 5 | ἢ οἵῃὴ τη [ "να βὺγῦ 8] χαὺὶ αχουσ. [ ακυλ. κ. 
πρισκ. 6. ῬΘΗ 8] Ἰοῃβθ Ρ]ῸΥ βδυγαΓ ΒΔ} 8] τὴ οδί ΟἿΓ 4] .. 1 49. 

πρισκ. κ. αχυλ.- (:: αὐ ν. 18.) 6. ΑΒΕ 18. γᾷ οορ δοίμυϊ [ ν ἐξεϑοντο, 
Η -ϑεέτο | τὴν του ϑέοι οὗ. ς. 68 4] Ἰοηβθ Ρ] ΟἿἐγ δὶ, ἰΐϑθιῃ (αΐ μη :: 



18, 34. 

15 ΑΟΤ.18, 21. Αροϊ]ϊοβ. Ῥϑυ]ὰβ ΕΡΒθδαμῃ νηΐ ᾿θῖααθ 

ὁδόν. 21 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν, προ- 
τρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαϑηταῖς ἀποδέξασϑαι αὐὖὐ- 
τόν. ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευχόσιν διὰ 
τῆς χάριτος. 28 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δη- 
μοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΧΙΧ, 

1 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿“Τπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνϑῳ Παῦλον 

διελϑόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλϑεῖν εἰς "Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινὰς 

ΕΣ ϑρεσία οουγθοί 906) τ. οὗ. τ. θὲ. ΑΒ 4111 δὰ ἔχ [0] 81 58}} Βγτρ ἃ] 
ΤῊΡἢϑ.. Ε 8] ῥϑὰς νρϑὰ ἀθιηϊὰ Βυσ οῸρ 8] Αὐρ' τ. οδ. του κυρίου, ἰΐθμι 
841} τὸν λογον τ. κυρ.» ΟΔδβίοα δογίρίμιγαϑ ἀοπιϊπὶ .. Ὁ τὴν οδον (60 49. 
τί 19, 38 οἱ 24, 22. ἢ οδος Θοάφτηῃ βθῆβὰ ἀϊοίατη ποῦ βποί οἱ 19,9. 
οοΥγΐθ ἴῃ Ρ]ῸΣ ἰπἰδοίατη τηϑηϑὶῦ. ΗΟΟ Ὑ67Ὸ 1060 τὴν τοὺ ϑε. οδ., αἱ ἃ 

ταῦ 18 [᾿Ἰπίογργοίοβ αὐἱᾶθηη ὩῸ ἢ ἴῃ Βαπδῦιῃ νϑηΐμηι] δὰ νυ] βάγθι οἵ- 
ἀΐποιῃ σουοοδίπιῃ οϑί, 18. 841108 ΟΥ̓ΘπαΙ αὐοα πο ἴδια ἀοιηϊηὶ 1]. 6. 

ΟἸ γί βιὶ ς πανὰ ἀοὶ νἱα ἱπβίγυοίῃβ ἀϊοϊξαγ ΑΡΟ]]Ὸ8 116 ἡροΐθῃηβ ἰβ 

βοσὶρίυγίβ.). 
ΦἼ. Ε εἰς τ. αχ. διελϑ. Ι Α (061) 413 ΤΏΡ (πο νῷ 6(6) συνεβαλλετο (413 

συνελαβετοὴ | (0) 187. νᾳ (μοπ 101) ΒγγρΡ Β8886] Αὺρ Βοᾶ (βϑβὰ ,, 4] δὰ 
ὑγδηβ᾽ αἰ Το πολι ΠΑΡΘΓΘ ἰοδβέδίαστ) οὐὴ διὰ τ. χαρ. Ὁ (ἰΐοτα βυυΡ τοῦ 
84 84 τον ανδρα) ὙΘΥΒΌΙΩ 816 Ομ θθηΐ: ἐν δὲ τή ἐφέσω ἐπειδημουν- 
τες (ἃ ἐπ αδρλέδωπι αμέοηι ὀαδιιηίε8) τυνὲς κορυνϑιον καὶ ακουσαντες 

αὐτου παρεέκαλοὺυν διέελϑειν σὺν αὐτοῖς εἰς τὴν πατριδα αὐτῶν" συν- 

κατανεύσαντος (ἃ γεάειηίε) δὲ αὐτου ον ἐφεέσιοι (ΒΥ ΥΡ 7Γαΐγ 68) ἐγραψαν 

τοις ἐν κορυνϑω μαϑηταις ὁπως (ἃ φμοπιοἋ0) «ἁποδεξωνται τὸν ανδρα᾿ 

ος ἐπιδημησας εἰς τὴν αχαΐαν (ε. τ. αχ. δΔἀὰ οἷ. κὰ παραγεν. 181. 
ΒΥΤΡ ο.ἢ, ἰΐθῃ ἐν τῇ αχ. 12.160} πολυ (Ὀ" -λυνὴ συνεβαλλετο (ἃ ὁοη- 
ἐμ) ἐν ταις ἐχκλησιαις" 

28. Α διακατηλλέγχετο, Ἑ κατηήλεγχετο, 15. διακατηλέγετο, 81] διελε- 

γετο [ δημοσια .. Ἑ ΒΟΗ͂Ι δΔἀὰ καὶ κατ οὐκον | ἐπιδεικνὺς .. ἢ 187. 
Ρύδοπι διαλεγόμενος καὶ [εὑν. τὸν (Ε ο)} χ» ἔν .. Ὁ "δῇ 8] τὸν ἔν ειψαν 
χψ.. ΑἸΠἶἔ Δ] 

ΧΙΧ. 1. Α"ἶ'ὰ 40. Επῖμα] απολλων, 180. απελλὴν (:: Πιαοδὶ κὰ 18, 34: 
εἰσὶ διαβεβαιούμενοι ὦ ὡς “Ἵπολλὸς ὃ ὁ αὐτός ἐστιν ᾿Απελλῆς τῶν Κοριν- 

ϑίων ἐπίσκοπος, περὲ οὗ γράφει Παῦλος Περὶ δὲ ᾿“πολλῶ πολλὰ 

παρεκάλεσα αὐτόν, καὶ Ὅτι ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿4π. ἐπότισε. καὶ εἰ ἀλη- 

ϑὲς τοῦτο, σκόπεν εἰ διώνυμος ὁ ἀνήρ, εἰ ἄλλως μετεποιήϑη θάτερον 
τῶν ὀνομάτων εἰς τὸ λοιπόν. Εδάδῃιν ἔεγο Οδο δὰ ἢ. 1. ῥ. 143.) [ ανω- 

τερυκα .. «18 ΤΉΡΗ" ἀνατολικὰ | ΑΕ 8] τὰ ΗἾΕΥ κατελθεὺν | ἐγένετο 
δὲ δα εἐλϑευν..ὉΒΥΥΡ τὰξ βἷο: ϑέλοντος δὲ του παυλου κατα τὴν ἐιδιαν 

βουλὴν πορευεσϑαν εἰς νεροσολυμα εὐπτεν αὐτω τὸ πνευμα ὑποστρέφειν 
(ογιΡ -φε, ἰΐθτῃ ἃ γευεγίεγ) εἰς τήν ἀσιαν᾽ διελϑων δὲ τα αν. μ. ἐρχε- 



αἰδοῖ ρα]98 [Ομ ϑηπῖβ ἀυποάθοϊπι Ὀδρίϊσαί. ΑΟἿἸ.19,71. 1090 

μαϑητάς, 2 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε 
πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν ᾽41λλ᾽ οὐδὲ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν 

ἠκούσαμεν. ὃ εἶπέν τε Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσϑητε ; οἱ δὲ εἶπαν Εἰς τὸ 
Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπεν δὲ ΠῚαῦλος ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν 
βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν 
ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἷς τὸν ᾿Ιησοῦν. Ὁ ἀκούσαντες δὲ 
ἐβαπτίσϑησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίον Ἰησοῦ, 6. καὶ ἐπιϑέντος 
αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας ἦλϑεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, 
ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. ἢ ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄν- 
δρες ὡσεὶ δεκαδύο. 

ται | εὑρεῶν 6. ΑΒ 18. 1δὅ. 86. 105. 168. 180. νῷ ὁορ οδί Εα]Ω... ς 
εὐρῶν α. (Ὁ νἱὰθ δηΐ6) Εὶ (ευρον) 6Η 8] ἰοῃβθ Ρ] Β8}} 81 πιὰ ΟἿΓ ἃ] (:: 

6. ΟΥΛΪΒΒΟ τὲ δυο 85:6 σΟμδοχαῖ δβίαπθ τηϑη δ βέδ' ΘΟ 6 6610) 

ῷ. τὲ α. ΑΒ 18. 1ὅ. 86. 168. 180. νρ (οπὶ δὲ 108. 60ρ) .. ς οἵα 6. ᾿ἰβάθτῃ 
ααΐ τιοᾶο ευὑρῶν, ἰΐατα οδί [ οὐ δὲ ὁ. ΑΒΡῈΕ 18. 40. 78. 187. ΒγΤΡ δῖὰ [0] 
8] οδὲ Ηΐοσς .. ς (6000) δἀὰ εὐπον ὁ. 65 8] Ρ]εσῦ νν Ρ] ΟἿγ αἱ (8415 ΟἿγσ 
εεσαν, 81] Ματγοΐθοι ροβὶ αὐτὸν ΡΟ0η) ἰ Ὁ ΒυτΡ τὰβ (Βὲτη 6 88} αλλ 
ουδ εν (Ὁ" ἃ οὐδὲ 8084 ει.) πν. αγ. λαμβανουσιν τινες ηκουσαμεν ] ουδὲ 
6. (Ὀ ἼΕΘΗ 8] υἱ νάϊ(γ οἴχῃ οδὺ Οἢν Ἐμᾶγὶ Μαγομοη ΤῊΡΏ Οθ6.. μη 
ουδ 6. ΑΒΌἘΡ 

8. εἰ7τ. τε (ΒΔ Ὦ ΒΥΥ Οἵὴ τε) ὁ. Β6Η 8] Ιοῃρθ Ρ] δοί ῦ Ὁ 4] οδί ΟἿἊ ἃ] .. ἢ 
αἱ εὐπ. δὲ, ΑῈ 8] Ὑ8ῇ Θ0Ρ ΗΪΕΙ ὁ δὲ εἰ77.») ΒΥΥΡ ΜΑΤΟΙ͂ΔΟΙ ενπ. ουν, οἷς... 
Ῥγδοίοσεα ς (6000) αἀὰ προς αὑτοὺς (4) ὁ0Ρ 581} 8] ἘΒρἢ δ᾽ αὑτοῖς) ὁ 
65 8] ρὶ νυ τ ΟἿΥ Μδγόϊδοσῖ 4] σοηίγϑ ΑΒΌΕ 8] τὴῦ γῇ ΒΥΤΡ δύτὴ οδί 
Ι εἰπαν 6. ΑΒῈ ἃ] .. ς -πὸν 6. ΘΕ 8] ρΡ]6γ οδί ΟἿΥ Μαγοῖλοι 4]... 87 
ἐλεγον 

4. δὲ... πὶ 8] δοίμαῖ ΤΉρΒ" τε [ Ὁ α]ὅ οδΐ ὁ πσαυλος  ὉΕῚ τωανγῆς οἷ ν. 
8. νωανου μὲν 6. ἘΘΗ 8] Ἰοπρα Ρ] ΒΥ ΘῸΡ ΔΥῪ 8] ΟἿγ Μδγοῖθοι 
ΤῊΡἢ Οὐες... 6090 πη οπὶ 6. ΑΒΡ 817 νρ 88]1 οδί | τον ἕν (68) 6. ΑΒΕ 
8] γᾷ ον ΒΥῚΡ δοίτο Μαγοθοη ΗΐΟΡ Ε'αΐρ.. Ὁ χριστον.. ς τ. χν ἣν 
6. 6Η ἃΪ Ρ]6ν οδὲ ΟἿ 8] (41 Βδἢ δῶ 86 .ὮΡΡ ΒΥΓ τ. ἢ» χ») 

ὅ. Ὁ (νν) ακουσ. δὲ τουτο [τοῦ (νυ ὅ8.196[ ογη) κυρ. τῦ .. ἢ ΒΥΥΡ ο.ἢ 
δἀὰ χριστου (δος δΔαὰ εἰ. 64. 187. νν δ'ᾳ Ηΐοῦ ΑτιὉ) εἰς ἀφεέσυν 
αμαρτίὼν (Θδᾶεοπι δα ἃ Ηἴθγ νυ. 4.) 

6. χειρας ὁ. ΑΒΗ Δ] ρΡ]υ8᾽0.. " (Δηΐα τοῦ 71.) ἃτὰ ἀδπιϊὰ 8] βυγ δοί μα 
ΔΥῸ χειρα .. ς τας χειρας ὁ. Ἐα 8] Ἰοπρθ Ρ] οδί Οἷιν Μαγοίμοῃ αἱ | 
ηλθὲν (ἴο] 417 δοπίέϊπιιο υϑπῖξ) .. ἡ Ἠΐοῦ εὐϑεως ἐπέπεσεν 1 Ὀ" ὅ8.166ὲ 
ἐπ αὑτοῖς | τε .. ὉΒΤ 25. 6 000 Β8ῃ δὲ; 81. ἃ ἀγα οπὶ ] γλώσσαις .. 
ΒΥΥΡ τῶρ δἀὰ αἰδ[δ (ετεραες οἴ, 88}}) εὐ ϑ8εηἰϊοδαπέ ἴπ 8εϊ}818 χιοά δὲ ἵπέετ- 
φτοίαδαπῖμν {ϊἴα8 ᾿ιὲ ἱρϑὶ, ἴατα ρσοὸ καὶ Β8Ὁ φιΐάαπι αὐέετα ] ἐπροφητ. 6. 
ΑΒῸ 1. 1δὅ. 180. 4] οδὲ .. ς προεφήτ. α. ἘΘΗ 8] Ρ]6Γ ΟἿΓ 8] 

1. δεκαδυο 5. ΔΗ 4] Ἰοηρα ρ] ΟἿγ ΤΕΡΗΣ Οϑθο.. πῃ δωδεκὰ 6. ΑΒΡῈ 8] 

ΟἸνΣ εοἄὦ (μρν ΘὉ) ΤΡ οδί 



100 ΔΟΎ. 19,8. Ῥαυ]υθβ ΒΡ δβὶ ἴῃ β68018 Τ γσγδηηὶ. Μίτδουϊαδ. 

8 Εἰσελϑὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας 
ὩΣ Α ’ Ἁ - -“ - 

, 12, τρεῖς διαλδγόμενος καὶ πείϑων περι τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. 9 ὡς 

δέ τινᾶς ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείϑουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον 
- ’ 3 ᾿ 2 δ μὴ ἊΨ 2 , Ἁ ’᾽ ᾿ 

τοῦ πλήηϑους, ἀποστὰς ἀπ αὐτῶν» ἀφωρισεν τους μαϑητας, καϑ 

ἡμέραν διαλεγόμδνος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 10 τοῦτο δὲ ἐγένετο 
ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν ᾿“αίαν ἀκοῦσαι 
τὺν λόγον τοῦ κυρίου, Ιουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.͵ 

5, 13. 11 Δυνάμεις τὲ οὐ τὰς τυχούσας ἐποέδι ὁ ϑεὺς διὰ κῶν χει- 
- σ ν᾿ ᾿ - 

5,15, ρῶν Παύλου, 12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσϑενοῦντας ἀποφέρεσϑαι 
5. 4 - Α 3 “- , δ ’ ν,.Σ» ’ 

ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνϑια, καὶ ἀπαλλάσσεσϑαι 
ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐχπορεύεσϑαι. 
18 ᾿Ἐπεχείρησαν δέ τινὲς καὶ τῶν περιερχυμένων ᾿Ιουδαίων ἐξορ- 

.-, Α 

το 9, 49. κιστῶν ὀνομάζειν ἐπι τοὺς ἔχοντας τὰ πνδύματα τὰ πονηρὰ τὸ 
᾿ “ , 2 - ᾽ ς ε “ 2 Ψ" « 
ὄνομα τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ, λέγοντες “Ορκίζω ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν 

8. εἰσ. δὲ .. Ὁ 8] Βγγ δου" κἀὰ ὁ παιλος [ ἐπαρρησιαζετο (κεῖ -ασατο) 
ον Ὁ ΒΥῪΡ τὯβ Ῥγϑθτη ἐν δυναμεν μεγαλη ] περι 6. ΒΡ. 12.100[ 4] ὑὲ γὰϊγ 
νυ 8] αἱ νἀϊΐγ ρΡ] .. ς τα πέρι ς. ΑΕΘῊ 8] μ]οῦ οδὲ ΟἿ} δἱ (:: οἵ δὰ 
48, 28. 8, 13. 

9. ὡς δὲ τινες .. Ὁ τινὲς μὲν ουν αὐτῶν τ. οδον 6. ΑΒΡΘΗ 8] Ρ]6γ δῷ" 
ἴα Δ] ΘΟΡ 88}} ΒΥΤΡ δίῃ 4] οαἱ ΟἿΓ δἱ .. δά άϊίαγ τοῦ χυρίου (Ε 81. 
νρϑᾶ οἱ δηλ" ἀδϑχηϊὰ 8194), τοῦ ϑέου (81 ΒΥΥ 81), της πίστεως (ΔΥΡ}| 
του (4119 ῥτϑοῖῃ παντὸς) πληήϑοις .. θῈ 100. ΒΥΓ ΒγΓΡ 6. ἂχϑ δἀά των 
εἐϑνὼν 1 Ὁ ΒΥΥ Β.1Β ὁ." (δἰπο ὃ πα.) ἃτΘ τοτὲ αποστας ο παυλος | Η ἃ] 
ἀφουρισεν [» τὸ καϑ ημ. [ τυραννου (υ8τ 8] -ψΨνιου) 6. ΑΒ 818 ζμ. 0] δἱ 
(ΟΡ 888... ς δΔἀὰ τινὸς ὁ. ἢ (0 187. ΒγΥΡ ο." ργδϑίοσθα δᾳἃ απὸ ὡρας 
“ξ' ἕως δεκατὴς) ἘΘΗ ἃ] ῥὶογῦ νν γρῃὰ Οἷγ ΤΈΡὮᾺ Οδς (:: ποι ἱπποίυϊ 

᾿ ἃ]ϊαπάθ, Ὠΐπο ρᾶγ ογδί ἴ816 αυἱὰ Δα ά6Γ6) 

10. ὠὡστε υ8ᾳ ελληνας .. Ὁδτ᾽ ἕως (ἀ ἐξα πιὲ, 6 ἰΐοτα ΒΥ ϑφμο φι0) πάντες 
ον. κατοικοιψτὲς τ. α. ἤκοισαν τοις λογους (6ι. 4) τ. κ- ἐουδαιοι κ. 

ἑλληνὲς ] τ. κυρίου 6. ΑΒΌΕΗ Ὁ] ἔογοῖῦ νβ 600 58} Βυγυΐ 4] οδὲ.. ς (-Ξ 

6" 852) δἀὰ νησου ς. ἃ 8] Ρ] δΔῚὦᾧ᾿ 8] Οὐγν ΤῊΡΕ Οδς 
11. τε... ὈἾΕΤ 415 σοὺρ βυγρΡ ΤὨρ}}ἷ. δὲ, Β8}} οτὰ [ ἐπ. ὁ ϑε. 6. 6Η 8] Ἰοῃβε 

ΡΙ νρθ βυγαῖγ οὸρ δοίμαϊγ 4] ΟἸιν ΤᾺΡΗἾ Οϑο .. μὴ ὁ ϑὲ. ἐπ. 6. ΑΒΡΚ 
815 δὴ ἔπ [0] ἀδιηϊά 588} αύῖὰ ΤΏΡ οδί 

12. αποφερ. (Θ΄) 6. 488 841᾽5 νε (ἀφ εν δτιΐε})) ἃἱ αἱ νᾶΐξγ ρ] οδὶ .. ς ἐπε- 
φέρ. α ΘΗ δ8ἱ ρὶ Οιγ δὶ (41} περιᾳ.) | ἤ .. Ὁ8ὺ δύω η και, 8] νρϑᾶ 10] 
ΔΪ ΟΡ 588 8] (Ογγῆγ3 110 6γ6) ΤῊρ]ι3, καν [8 απαλλασεσϑ. | ἐππο- 
ρευεσϑ'. ς. ΑΒΌΕ 8] ἔεγο 0 οδῦ... ς (ΞΞ ΟΡ 82) ἐξερχεσϑ. (6) 6. αΗ 8] 
ὈΙ ΟἿν ΤΈΡΆΕ Οδς, ὃΐ αὐἱάστῃ δΔἀᾷάϊίο ἀπ αὐτῶν α. ἰἰβάδπι δὲ βΒ8ὴ (εξ αὉ 
ΔΥΡ 8] σοπίσϑ ΑΒΌΕ ἃ] ἔδγοἱθ νν Ρ] οδί 

18. τινὲς χαν (6 δ΄) 6. ΑΒΕ 811 βγγ; ἰΐοτη δἀᾶϊίο απὸ νοὶ] (8 831." ἀ9 

Υϑὴ) ἐκ Η 8] τὰ νρ ΔΓ ΒΥΓΡ.. ς τύρες απὸ ὁ. 6ΕΒ Αἱ μη (ον ἃ] ΟἿΓ 

ΤῊΡΙ 1 Οδο, ἢ 4135 τιν. ἐκ .. 88. βΒ88 ΤῊ ρ)ιϑ" τιψες ] 15..18. δὶ αὐ νά 



Ἐς χογοΐοὶδο ποιιῖπο [65 δροαυξοιῖαβ. ΑΟἿ.19,. 11. 11] 

Π|Ἂαὔλος χιρέσσει. 11 ἦσαν δέ τινες Σχευα Ἰουδαίων ἀρχιξρέῶς 

ἑπτὰ υἱοὶ οἱ τοῦτο ποιυῦετες. 10 ἀποχριϑὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πυ- 
γηρὺν εἶπεν Τὸν 71ησοὺν γιγώσχω καὶ τὸν ἐἰαῦλον ἐπισταμαι" 
ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 10 καὶ ἐφαλλύμενος ὁ ἄγϑοωπος ἐπ᾿ αὐτούς, 
ἐν ᾧ ἣν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρύν, καταχυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν 
κατ᾿ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τεεραυματισμένους ἐχφυγεὶν ἐχ τοῦ 
οἴχου ἐκείρον. 1 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ιουδαίοις τὲ 
καὶ Ἕλλησι» τοῖς κατοιχοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φύρος ἐπὶ κι, δ νι. 
πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύγρετυ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, 

οδὲ ονοματεῖζειν [ Ὁ οἷα τοι ἰ ουκεΐω ὁ. ΑΒΌΕ ἃ] ἴδιο" (108. ἐξορκ.) 
Ὑ ΘοΡ (81 νάϊ) (δβϑὶοὰ .. ς (Ξ- ΟὉ ὃζ, βοὰ (δ΄) ορχιζομὲν ((ἐ0᾽) ὁ. 
ΘΕ 8] Ρ] (415 εδἱ εξορκχ.) νυ Ὁ] οδὶ (ἢν Τῆρἢ Οδς | παυλος ὁ. ΕΠ 
13. 40. Δ] τι ΟἿγν οὐ .. ς (6099) ργϑδδπὶ ὁ ο. αὶ (6 81}.) α αἱ ρὶ 
ΤΈΡΙ Οϑς 

14. τιγὲς ς. ΑΘῊ 4] Ἰοηρα μ]6εσ 6 νᾷ (οἷ. διὰ [Ὁ [01) ΒΥΥΡ 8] (β8α}ῖ δγαΐ 
αἰΐεπι Πιάαειιβ - - παδεηϑ βερί. κἴ.) Ον ΤῊρΡη Οδς .. 1 τενὸς ὁ. Ἀ() 
ἘδῚ 86. 180. Βεοάδτ νρϑῖχὶ ἀρτηϊὰ ἃ] Βυγ σον οδέ [ τνοι ἢ. 1. ὁ. 8 14." 
15. 18. 40. Δ] (αἱ νἀ) τὰ νῷ αὐτὰ .. ς διηίΐθ σκεέι'ὰ (ΑΛ σκεια) ὁ. (0) 
(ουδαιοι) Η 8] ρ] (18. 81. 180. μ᾽διῃ!α 011) ΒΥ} οορ (ϑορέ. 7]. βγν σ0}) 
ΒΥΤΡ 41 ΟἿΣ 4] [ζπ οἵὰ οἱ 6. Δἄὕν 14." 15. 18. 18. 105. 180. (ον δγγἢ) 
[Ὁ 5.τρ τιδ γϑυβῦμῃ δὶς Ἰδθθηΐ: ἐν οἐς (ἃ ἐπ ψμοὸ) χαὶ (βυτρ Οὐ) τοι 

(Βυτρ δὰ ἐστα) σκέια τινὸς ἐέρέως ἡϑέλησαν τὸ αὐτὸ ποιησαι εϑος 
εἰχαν τοὺς τοιουτοὺς ἐξορχυζειν" καὶ εἰσελθόντες πρὸς τον δαιμοννἕο- 

μένον (ἰηϊγοίογμεπε αα ὑπιρίοπίοβ ἃ) ἡρξαντο ἐπικαλεισϑαι τὸ ονομα 
λεγοντὲες Παραγγελλομὲν σον ἐν νῆσοι οὐ παύλὸς κηρυσσὲν ἐξελϑειν 

(ρετ" εξ. κηρ.) 

15. ΡῈῚ τοτὲ ἀαπεχριϑὴ τὸ πν. το π. ("" λὰὰ καὶ) εἰπ. [ εὐπὲν ὁ. ἘΘῊ 8] »]ὶ 
51 (ΑΥΡ ἀποκρ. δὲ αὐτοῖς) ΤἬρΝ δ Οος.. 11. δᾷά αὐτοὺς 6. Αἢ} ΑἹ 

ἴεγϑϑο γν ρ]ον ΟἸν ΤΉΡΙ3᾽ οαἱ [5Ὲ8Ὶ 40. 78. 187. ΒΥΥΡ τὸν μὲν τησουν 

(οτῃ μὲν οἷ. Οιγϑᾶθρο ΤῊμρ] Οος 641) 

16. ἐφαλλομι. ο. (Ὁ ἐναλλομεένος) ΘΗ Αἱ αἱ νά ϊν ἔθγϑθ οἵη (δγν ΤΉ }] Οϑς 
οδὲ.. [ῃ ἐφαλομένος 6. ΑΒ 104.0 ανϑρ. ἐπ αὐτ΄ ὁ. Αι 18. 81, 40. 08, 
138. 1371. 180. δὼ ἔμ ἀδιπὶα 4] βυυὺρ Τρ} Ομ γθοτα ρας, ς ἐπ (ν νᾷ 
εες) αὐτ. (413 ἀΥτα ὁπ, Ε ε. αὐτοὺς ροβί πονηρ.) ο ανϑρ. ς. (υ)ακπ ἃ Ὁ] 

(νν ρ1]) ΟἸινίχε ΤῊΡ" Οες | κατακιυρ. (α΄ -σαν ὁ. ΑΕΘΗ 8] ἔογθ (ν 
ΤῊΡΕΙ; ἢ κυριευσας, 815 ἐδ κρατησας) 6. ΑΒΡΕ Α]7 οορ (88}}} ἁγτη 
ΔΥΡ.. ς (6050) μγαθιι καὶ 6. 68 ἃ] Ιοῃρὸ μ] νῷ 8] τι οαὖ ΟἸνν ΑἹ] 
ἀμφοτέρων (60 ο. ΔΒΡ Ὁ] γ] 815 νρ ἀγιὴ (ΒΥγΡ ἈΘΙΉΤΟ οηιη ἐμ) "]}}0}}}5" 
οδί... ς αἰτῶν 6. ΘΗ Ἀ] ρὲ Θογ 88}} ΒΥΣ 8] ("τ 4] .. Εὶ οἷὰ μίιπο [ ἐκῴυς- 
γεν .. ἃ δα ἀ αὐτοι'ς 

17. Εὶ πασ. τοις ιουδαιοις [9Ὲ 881} (1 τῶι φυΐ ποὺ βο] ϑηΐ δχρν}) ΟἹ 
τε [Α᾽Ὲ 181. οπι τὴν | ἐπέπεσ. ἐς. Β6Ὴ 4] αἱ νάτν ἴϑγϑ οἵη σα (ἢν 
ΤῊρ Σ᾽ Οδϑο .. 1π ἐπέσεν 6. ΑἸ» (φοβ. ἐπ.) Εὶ (ἐπεεν) 18. Τ  ρΗ ἢ 0. 101. 

198. οἵ τοῦ 



119 ΑΟὙ. 19,18, ΙΓ Ρτὶ τηρίοἱ. Ῥααϊαβ ἱξαταθ Η  ΘτοβοΙΥ πιδηι. 

18 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ 
ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίξργα 
πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων" 
καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας 
πέντε. 

6,7. 20 Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὃ λόγος ηὔξανεν καὶ 
μὰ ἴσχυεν. : 

ι0ο16,5, 21 Ὡς δὲ ἐπληρώϑη ταῦτα, ἔϑετο ὁ ΠΙἊ.αῦλος ἐν τῷ πνεύματι 
18, 31. Ν 
ὡς, 5) διελϑὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿4χαϊαν πορεύεσθαι εἰς Ιεροσόλυμα, 

5. λ σ Α , ᾿ , ϑ » »ν ὃ - Α Ῥ, ’ δεῖ 

εἰπὼν ὅτι μετὰ τὸ γενέσϑαι μὲ ἐχδῖ δεῖ μὲ καὶ ἹΡώμην ἰδεῖν. 
Α ;᾽ - - 

κοἶϑιι, 22. ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, 
"ο 16, 55, Τὶ μόϑεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν ̓ “4΄σίαν. 

2 ’ Α 4 Α Ἁ 3 “ , 2 34 ἢ 

20 ᾿Εγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὺν ἐκδῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος 

περὶ τῆς ὁδοῦ. 24 Ζημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν 

18. τε... ἢ 8] δ]ΐᾳ οοὸρ 5888 οδὲ δὲ [ Ὁ πιστευόντων, Ἑ 38. πιστευσαντῶν 
Ι ἐξομοά. .. Β ΒΥ 84] δἀὰ τας ἀμαρτιας αὐτῶν, ἰΐθτα ἀφτηϊά σοηγέοπέεδ 
»έ6ο6. ϑιια ΟΥΑΪΒΒῚ8 56 

19. δὲ... Ὁ ΕΤ οἵα .. Εὶ ΒΥΥΌ 4] ΒΔ45 ΟἿγ τε [ υδτ" τῶν περι τὰ εργα [ ν 
συνενέγκ. καὶ τὰς [Ὲ γᾷ 8] χκατεκαυσαν  Ἑ συνκατεψήφισαν | καὶ 
(δὴ οτα; ἃ 6 νρ σοηριαίϊ8 ργαρίϊί8 ἐϊογιπι ὑηυθΉ 67.) εὐρον (Ε ηυρ.) 

20. κατ. κρατ... 1817. ἀττὴ (Β8}, 8604 μαδοί ηυξαν. καὶ ησφαλισϑη κ. ισχο) 
οἵ [ τοὺ κυρ. Ο 107. 6. ΑΒ .. ς 0 λογ. (ΒΥΤ ΔῚΡ ἡ πιστις) τ. κυρ. (Ε 413 
ΥΥ Ρὰ τ. ϑεουὴ ο. (Ε)6Η Χ6}] δῖῃ (νᾳ σεν. ἀεἰ) οορ δἱς ΟἿγ οδΐ 8] [ ν 
βἷο: οὕτως κ΄ χρ. ἐνισχυσεν (ἃ σοηυαζοβοοδαῖ) καὶ ἡ πίστις του ϑεου 

ἥυξανε ("" -νεν) καὶ ἐπλήϑυνετο 
21. ὡς δὲ ἐπλ. (Ε -οὐϑήσαν, 413 -ρουτο)ὴ ταυτα .. Ὁ τότε [ ΡῈ (87. οοΡ 

ὁ (οπι Ρ 187.) παυλ. εϑ. [ Ἐδτ 40. θ8. οτῃ εν [ἴῃ διελϑειν 6. ΑΡ (864 
Ροβίθα χαν πορευεσϑαι)ε| ἴζὼπ τὴν αχαΐαν ο. ΑϑῈ 813 οοῃέτα Β6Η 8] 
ἴδτθ οἵθη οδὲ ΟἿγν Τῆρη Οδθο [ τεροσολιμα ὁ. ΑΒΡΕ 40. 68. 69. 187. 4] 
γα Ομγόοα ΤῊρ} .. ς νερουσαλήμ α. 65 8] Ρὶ Ομνῖχι ΤΉΡὮ" Οδθ6 
οδὲ (:: ἀπδτηᾳάδτη ἔογπῆα ἐἐρουσαλὴμ ῴθ86 ἔδγα ρσγοργία δϑὺ 66 ὕϑγο 

οαπ δ᾽ίθγα οδί οοχητηίδία, ἰδηηθη 586 06 Π66 εἐς ἑεροσολιμα Π66 εἐς 

νἐρουσαλὴημ Βαοῖ; αὐοτηδάτηοάιϊτῃ οᾶρ. 21. νν. 4 οἱ 18. ρ]υβ ταν βϑὶ- 

ἸηοΓὰπλ ἰοδβίϊιι -σολύμα αὐ -ρουσαλὴμ ἰοποηΐ, νν. γοτο 12 οἱ 18. 

-ρουσαλημ ἰδηΐατη ποη ναγῖαί. Ηΐης αὐ (οβι1. ἔδσγο ρϑγί θα ῥγδθ- 
ἰεγθηάυτη οδὲ -ρουσαλήμ, ἰΐδι ποπ Γοπθηᾶυπὶ γα ων 118. δης πα Ἶ88. 
οοαϊο θα) 

22. Ὁ ΒΥΓ δοίμυϊγ χαὺν αποστ. εἰς [ Ε 8] ἔδγ 610 οἵη τὴν [ διαχονουντον 
αὐτῷ ..ΑἜ -κογοὺν αὐτῶν (δβ:.9) χρόνον .. ΒΤ 28, δἀδὰ ολιγον, 40. 
ΡΥδθιη τινὰ [ἢν (6 τᾷ ἃ]) ἐν τή ασια 

28. Τὰπ οὐχ ολιγ. 6. ΑΚ (αἴογαμα οὐκ Υ. 8864): ΠΟ ΒΕΘῊ ΤΈ]] 

24. Ε δημιτριος ] ΒΤ ἣν γτὸ ογνοματι (ἃ Βα οπι) ἱ να. αργυρ. (Β οπι) 
αρτεμ.".. 88. ϑ84.πι|ρ 57. λὰ "δες δἀβογίρία μαθδπὶ ὑσως [6[. δᾶ ἀϊξαγ ὡς] 



ἙΡΒοδβίοσπῃι βϑάϊεο ἄποα Ποιηθέσίο. ΑΟἼ.. 19,28. . 118 

γαοὺς ἀργυροὺς “Αρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ 
ὀλίγην, δΌ οὖς συναϑροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας 
εἶπεν ᾿Ανδρες, ἐπίστασϑε ὅτι ἐχ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία 
ἡμῖν ἐσέ, 20 καὶ ϑεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ᾿Εφέσου 
ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μδτέστησεν 

ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν ϑεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 
21 οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλ- 
ϑεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης ϑεᾶς ἱερὸν ᾿“ρτέμιδος εἰς οὐϑὲν 
λογισϑῆναι, μέλλειν τὸ καὶ καϑαιρεῖσϑαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, 
ἣν ὅλη ἡ ̓ΑΙσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 28 ἀκούσαντες δὲ καὶ 

κιβωρια μικρα, αυοᾶ οἵ. ἴῃ Β6801118 Ιορί ταν [ παρείχετο 6. ΑἼΒΘΗ 8] 
Ἰοηρθ ΡΙ6ῦ οδ ἢν ΤῊΡΙ Οδο.. μη παρειχε 6. ΑἾ (ργϑθιῃ ος) Ε 8} | 
Ὁ" τεχνεέταυς, ἔενειταις Ϊ ἐργ. αὐκ ολ. 6. ΕΘΗ 8] Ἰοηρα Ρ]6Υ βυγ ({μογμπι 
“παρπμη}) ΒΥΥΡ Δ] ΟἿΥ ΤῊΡΙἾ Οδο... [μὴ οὐκ ολ. ἐργ. 6. ΑΒΡ 8]8 γᾷ ἃ] 

οδὲ ΤῊΡ 3" 
25. ους.. Ὁ 187. [0] 8] ΒΔ} 8] οτος ΟἸἶδ80 καὶ 84 Ϊ ἐργατας (16. οπι) .. 

Ὁδτ (ἰΐοτα αγέϊο68 6 10]; νᾳ ορὕϊοε8) τέχνετας (ἢ -ταις) Ϊ εἰπεν .. Ὁ ἐφὴ, 
οὕ Ὁ νῦν τὴῦ δἀὰ σρος αὐτοὺς [ ανδρες .. Ὁ ΒΒ} ΒΥῪΥΡ ς." δῇὰ συντεέχνει- 

ταὺὖ (ἰΐοτα 106. αδελφοι) [ ἡμῖν (α΄ 6Χχ δύσζοσζε ὑμῶν) ὁ. ΑΒΡΕ ἃ] πιὰ νῷ; 
ΟΡ 588} ΤἜρΡΙ 5 (ἴεπὶ ΟἿγ ἃρ ὙΥ̓ (81) .. ς ἡμῶν 6. ΘΕ Δ] ρ] βυγαῖτ δοίῃ 

α 4] ΟἿγ3 (6. Μοπί.) ΤᾺΡΗ"" Οδς 
26. Ὁ ΒΥΓ αἀκουετ. κ΄ ϑεωρ. [ Ὁ οἵὴ οτι [Ὁ 14. εὡως ἐφ. (Ὁ -σιου; ἃ ἐρδύιιϑ 

6ρλεδῖ), α16 ΤΉρἢ 3" της ἐφ. [1 αλλα καὶ ὁ. Αὐθτᾳ 8] ἔογἶθ ἀουηϊα ΒΤ 
ΔΙΡ ΟἿγ ΤΉΡΕ" σοηίγα ΒΕΗ 8] Ἰἰοῆρα ρὶ ἃ νρ (εἰ. 81ὴ 81) Θ0Ρ 88} 8] 

ΤῊρμ5 Οεο| Ὁ" 81. οἱὰ τῆς | Ὁ οὗτος τις τοτε (ἃ Ὺἀΐο φιΐάαπι ἰμπο) 
Α πεισαν [Ἑ απεστησεν | οτι.. Ὁδτ Δἀὰ οὐτον ᾿ Ὁ" 68. 4] γενομένου 
(0 γειν.) 

217. ἘΕῚ οἵὴ δὲ (Ἔχρυίῃι νῷ Θ0Ρ Β8ἢ 81) ἢ 81. ημ. κινδ. (Ὁ 6τ Ὁ -γευσει) ] 
Α 1871. τὸ μερ. κινδ. ἡμ. [νερ. ἀρτεμ. (6) 6. ΕΗ 8] Ρ] 850 ΟἿγ ΤΈΡΕΤ 
Ηΐοσ .. ς μη αρτ. νξρ. 6. ΑΒΑ 8] Η] νᾷ (γν ρΡ] νέρον δηΐθ τῆς μεγ. ΡΟΏ, 

Βϑᾶ νρ [εἰ. πὶ ἀδιηϊὰ 84]; ποη ἔα [01] 58} οτὰ 9ὲ.) ΤΆΡΗΣ Οδο οαἱ] ουϑὲν 
6. ΑΒΒ Δ] ἴδγαῖδ,. ς οὐδὲν 6. θΕ6 8] Ρ] οδὲ ΟἿγ δἱ | λογισθηναι ο. ΒΑΕ 
8] αἱ νάϊν ἔεσθ οὔ ΟἿγ ΤῊΡΆ Οδο (οδ΄ αὖ 8] 411α λογισϑηναν μελλεὺ 
καϑ. τε)... μη λογισϑήσεται 6. ΑὉῈ 18. γᾷ (41 Ρ]67) [ μελλεὺν 6. ΒΕΘΗ 
81] Ἰοηρα ρὶ ΟἿν Οδες... ἴῃ μελλεν 6. αἴ) δἱ βγεῖ (γν ρ]9γ) ΤΒρΡᾺ 
τε 6. ΔῈ (Ε 8] οἵῃ οἷ. καὶ) 8] υἱ νάϊν Ρὶ Οδο Ηΐδγ... ς ((οῃ ςθ 6 32) 
δὲ ὁ. Β6Ε 4] ἴεγοϑϑ νρ ΟἿγν ΤῊΡΆΕ .. 81 οἱχ οὖ γν Ὁ]6Ὲ7 βῖνβ τε βῖνϑ καὶν 
ἰδῃΐυτη δσρτίπι... ἢ βἷο: αλλα καϑερισϑαν μελλει ] τὴν μεγαλ. 6. ΘΗ 
81 οογίθ 0] Υβ ΘῸΡ ΒΥ1Ρ ἃ] Οἢγν ΤᾺΡΙ Οδθο... μη τῆς μεγαλέιοτητος 6. 

ΑΒΕ Ὁ] ἔογοΙ" 588} οδί .. ἢ οὔὴ τ. μέγ. αὑτῆς (αὐτῆς οἵῃὰ δ΄. Β, 42. 
αιοις) ] ἣν (Β οἵὰ ; Ὁ" 7) ολὴ ἡ (ΒΡ ο11) ασια (81. ἡ ἀσια ολη) καὶ ἡ 
(Β οἵα) οὐκ. σεβ. (Ὦ 5ῖο: 864 ἀεϑίγιὶ ἱποίρίοέ ἰοία αδία δὲ οτγδίδ ἐετγα- 

γι οοἴτξιτ) 
28.» ταῦτα δὲ ακουσ., 188. ακ. δὲ ταυτα, νῃ λΐδ ατιαἀἰξέα ἴθι 81 ) ΑἙα 

ΤΙΒΘΟΗΈΕΝΌΟΒΕ. Ν. Τ. Βαϊ, 1. 88 

11, 39. 



Ἐ016,98. 
Αοι ΦΊ, ὥ. 

4Φ00Ο1,8. 

14 ΑΟΤ.19,29. Ερβοβὶὶ ἄπο Ποιμοίγίο δοπέγα Ρυΐυπι οἱ 

γενόμενοι πλήρεις ϑυμοῦ ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη ἡ “Ἄρτεμις Ἔφε- 
σίων. 29 καὶ ἐπλήσϑη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὃμο- 
ϑυμαδὸὺν εἰς τὸ ϑέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ᾿“ρίσταρχον 
Μακεδόνας, συνεχδήμους Παύλου. 80 τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου 
εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαϑηταί, 81 τινὲς δὲ 
καὶ τῶν ᾿ΑΙσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν 
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ ϑέατρον. 82 ἄλλοι μὲν οὖν 
ἄλλο τι ἔκραζον᾽ ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους 
οὐκ ἤδεισαν τίρος ἕνεκεν συνεληλύϑεισαν. 88 ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προε- 
βίβασαν ᾿Αλέξανδρον, προβαλύντων αὐτὸν τῶν ᾿Ιυυδαίων᾽ ὁ δὲ 
᾿Αλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤϑελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 
94 ἐπιγνόντες δὲ ὅτι ᾿Ιουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων, 
ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων Μεγάλη ἡ “ἄρτεμις Ἐφεσίων. 8ὅ κατα- 

81 πληρῆς ] ἐκραζον (ἃ 6 νᾷ 8] ἐποϊαπιαυογιιηξ, ἃ οἴαπι.).. Ὁ 187. Βγγρ 
ἸῺΒ ῥγϑόῖὴ (187. ΒΥΤΡ καὶ) δραμοντες εἰς τὸ ἀμφοδὸν (187. εὄφοδον, ἃ 
ἴῃ σαπιρο, ΒΥΥΡ ἴπ ζοτιιι) ] Ὁ" 81] οτὰ 

29. ἡ πόλις 6, ΑΒ 18. 40. νρ' ὁ0Ρ ἅτ .. ς δΔ(ἀ ολὴ ὁ. ΕΘῊ 8] Ρ]6Γ 588 
ΒΥΤΡ 8] ΟἿχ ΤῊΡΆ Οδς οδῦ; ργϑϑθὰ οληὴ " (εἰ " οἱ ") ΒΥΓ δϑίμυ! ] (:: 
Οὗ 21, 80.) της ὁ. ΑΡ ἢ (ἃ γερίεία 68ὲ ἰοέα οἵυϊία8 σοηζμδίοπεπι οἵ Ὁ 
συνεχυϑη ολ. ἡ π. αὐσχυνὴς) 6 8} γΡΙ]υδήῦ ΟἿν ΤὭΡΕ Οδεθϑά οαἱ... ς (ΞΞ 
αν ὃ 52) ἴῃ οτὴ ὁ. Β(0)Ὲ 8] δὲ τὰ αὐ νὰϊν Οοοθοά [ τε... ΒΤ ἃ] 
ΟΡ δὲ, ΒΔἢ ἃγπὶ οἵα ἢ καὺ συναρπ. ] μακέδονας... τ" -νες, 813 οδὲ -να, 
ὅθ. 111. 111. -γνας, 100. οι [ παυλου 6. ΑΒΡΕΘΒ ἃ] Ιοπρα ρὶ ΟἿγ 
ΤῊΡΆ οδῦ... ς (ΞΞ-Ξ ΟΡ 82) του παυλοῦυ ο. ταΐπ ταῦ Οδ66. ϑᾶρτϑ Ὲ συνχ. 

80. του δὲ π. ο. ἡ (βουλ. δὲ του π.) ἘΘΗ 8] Ἰοπρθ ρῥ]ογῦ οδὲ ΟἿν ΤῊρἢ Οος 
οὐ Τὰ παύλου δὲ ο. ΑΒ 18. 81. | οὐκ ενῶν (Ε ἐῶν, ΔΗ 68. εἰον, 104. εἰα- 
σαν) α. ον μ. «. Ὁ8Γ ον μαϑ'. ἐκώλυον, ἰΐοτα ΒΥ 819 δϑίμαι 

81, οντὲς .. ἢ" ὑπαρχοντὲς [ αὐτο... Εδτ 4] αὐτου, ἰΐδιη νῷ οἷς απιοὶ οἶνι8 

82. ἢ 42. ομχ τὸ (μ66 δχρυίπαδε νῷ 41) νυ ἡ γαρ ἐκκλ. (8] δἂὰ ολη) ν | 
ΑΒ συνκεχ. ] ὉΒΤ πλειστοι ] ἐνέκὲν 6. ΕΘΗ 8] ἰοηρα ρῖϑγ ΟἿν ΤῊΡὮ"" 
Οος.. ἴῃ ἐγεκὰ 0. ΑΒ 18, 86. 68. 180. οεδἱ ΤῊρΡΒ5 5 συνεληλυϑασυν, 
ἃ ΤΡ" -λυϑησαν (Οφρεθὰ .λυϑεσαν) 

38. προεβιβ. «. Ὁ (ἢ κατεβιβ., ἃ ἀϊδίγαχογιηὶ, να ἀείγα,.) 6Ἡ 8] Ἰοῃβ6 
ΡῚ οδὺ Οἂχ ΤῇρΒ Οδο...  συνεβιβ. ο. ΑΒΕ 8416 (η.}18 αὖ νά τ ν 6.810) 
] προβαλοντ. (607 ς. ΑΒ(6 ο. Οορῇῃ. οἱ ς) ἘΠ 40. 81 ρὼ Ο" τίσι οἱ 
ὁοσλ 66... ςθ (οτὼ ΟΡ 32, ποὴ ς) ἴπ προβαλλοντ. 6. να ἃ] αὐ νὰϊγ 
Βδῦ τῶι οδὺ ΤᾺΡὮ [ αὐτὸν... αὐ 40. 41] ΤῊΡΗ! αὐτῶν ὁ δὲ .. Α ἴα 
ἀοτηΐὰ [0] 8] ο ουν [τὴν χειρα 6. ΑΒΕΘΗ 81 ἰοῆρθ μὶ ΤὭρΡ Οδο οδὲ... 
Ὁ 8] ἴογϑῦ ΟἿν ΤῊΡ τή χέιρν [Ε τῷ λαω 

84. ἐπιγνοντες (Η δὶ ΤῊρΡὖ -γνωντ.) ὁ. ΑΒΡΈΕΘΗ ἃ] ἸΙοηρθ γΗ] Οἂν ΤῊΡἢ 
εὐ ς (Ξ αὖ 82) ἐπιγνοντων 6. ταῖΐῃ Οδο οδὲ [ Ρ οὔὰ ἐκ, ἰΐθχῃ (οηιηιηι) 
ΥΒ 8] τὰ  Β 18. ἃ] ὡσὲν [Α πραΐζοντες [ δ οἵὰ ἦ | Β μέγ. ἡ αρτ. 
ἔφεσ. 18 δ θοὶ 
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στείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὕχλον φησίν "ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς 
γάρ ἐστιν ἀνϑρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον 

τ - ᾽ 2 ’ Α “- “- ) ᾿ 

οὐσαν τῆς μεγάλης “Τρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς; 80 ἀνα»τιρρή- 

τῶν οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν 
καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν. δ᾽] ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδραν τού- 

Υ͂ « ’ 4 λ τ " ᾿ Δ ( Ἂς Η) 3 

τους οὔτε ἱδροσύυλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν ϑεὺν ὑμῶν. 8 εἰ 
Α ) - “« 

μὲν οὖν Ζημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λύ- 
ν}» 

γον, ἀγόραιοι ἄγονται καὶ ἀνϑύπατοί εἰσιν, ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοιῳ., 
89. εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυϑή» 

Α ᾿ ’ 3 - ’ Α »-» 
σδται. 40 καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσϑαι στάσεως περὶ τῆς 

’ Ν 5», “ ’ ω- τ Ἷ - 

σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περι οὐ δυνησομεθα δοῦναι 

88. ΡῈ 187. 418 ΤΈρΡἢἷ κατασεισας (ἃ σοπροβοιιίδϑεῖ, 6 νᾳ ϑεάαϑϑοί)  Β 
413 οοΡ τὸν οχλ. ο γρ. [Ἑ ἐφὴη (ἀϊαὶξ νᾳ αἰ) [ ανϑρωπων (αἱ Ῥγβθπὶ των») 
Ο. ΑΒΕ 8] τ νρ' ΒΓ ΟΡ (88) ΔΓπὶ 8Δ76 ΤῊρ ἢ" οδἱ οἱ (γοδί ,ς αἂν- 
ϑοωπὸος ας. ὉΡ ("ο ανϑρ.) ΘΕ ΒγῚΡ δοίμυ! 41 (πν ΤΠ ΡΗ1 Οδς | 

ἐφεσιων (Ἑ “00 58}} ἃ] ροβὶ πολιν, 180. οαὖ ργδθῃι των)... ἢ ἡμέτερον 
(ἃ τεδίγατα) [ Ὁ" ναόχορον, ἙἘΑα ἃ] νεόχορον [ οὐσῶν .. Ὁ εὐναν Ϊ μεγαλὴς 
ς. ΑΒΡΕ ἃ] ἔδεσε νρ (00 ΒΔἢ ΒΥΥΜΙΓ 4] [δἱὰ οαὲ.. ς (ΞΞ ΟΡ" 5) δαά 
ϑεας ς. ὁ8δι ἃ] μἱὶ ΔοΙ 1Γ ΔΥΡ 8]εἀ (ἢν ΤΏΡ δες {ἢ 68. διοσπέτους 

86. Β᾽ ἀναντιρήτων, α -τηρητῶν (Η -τηρρητ.). Οἵ δὰ 10, 29. [.Α 415 (ν᾽ 
ἕο τουτῶν (812 οἵ) οστων  πρασσειν 6. ΑΒΡΕΘΗ 4] ρΗ] εδι (ἢν ΤΉΡΗ 
Οες.. ς πραττεῖν ας. τοῖη αἱ να 0 118 τὴ 

81. τοιτοὺς .. Ὁ ΒΡ τᾷ δἀά ἐγθαδε[ νν μὴτε εἐρ. μῆτε ] τὴν θέον ἐ. 
ΑΒΡ" ἘΠ 6ΒΕ 4] ἸΙοῆξο μὶ] (γέδὲ ΤὨΏρΡὮΗΪ ταὶ... 4] τῶ (Ὧν τὸῦν θέον. ς 
(-- Οὐ 82) την ϑέὲαν ες. ν"Ὲ 4] ρὼ ΤῇρηΣ Οες [ ὑμῶν ε. ΒΚ ΆΤΘΗ ΑἹ] 
Ιοπξε ΡῚ νῷ εἐὸρΡ δ.τρ δεῖβιζο ἃ] (δγ ΤΡρῆΣ Οδε εαὲ.. ΟΡ΄ ῃ ἡμῶν 
ς. ΑΡΕ 17 ε .Σ δδῖι ΔδἢΡρΡ δῖσ ΤρηἾ Ο(Ἰγέδί 

38. δημητρ. ..Ὁ νν αἱΐαᾳ δὐἀά οὐτος, 137. ρῥτδετὴ ὁ [ἐχ- πρ. τ. (α] σρ. 
τινας, Ὁ πρ. αὐτοὺς τινα, ἃ εἰ αἰΐχο χφμοηάαηα, δ. ἢ ὁ12) ἀ07. 6. ΑΒ 

Ἐ6Β ἃ] ἰοηρε ρῥὶ τᾷ 4] τῶῦ (δε Τρ εαἱ.. ς (ΞΞ Οὐ 52) σρ. τ. λογ. ἐχ. 

ε- παῖ βο 1ῖ8 τηῦ Οεε [ - (μοῦ ΟὉ 82, βεὰ Υτδὲ 41) ἀγοραῖοι (5ε ΘΗ) 
.. ἀε ἀγόραιοι (εἴ. 1.) εἰ Βίερῃ. Τῃε3. [. Ρ. 430 5α δ] τεΐεει9 Δ ογετει 
τλιοῖραθ δζιοθεῖϊας ϑυΐάλδ ααἱ ε. Ζοηδτγα 5.ε δἴδιε; ἀγοραῖος προ- 
περισπωμέτως ὁ ἐν ἀγορᾷ ἀναστρεφόμενος ἄνθρωπος" (οἱ σαρτα 17,5.) 
ἀγχόραμος δὲ προπαροξντότον: ἡ ἡμέρα ἐν ἡ ἡ ἀγορὰ τελεύτα. Ἐκ 
ποαϊεῖδ αὐἰάστα [{0 118 δΒοῖῖρι 8 ἀϊδβιίηοῖίο δῖ δο ἐοράχεολπα νάϊγ, 

(ες. Θοείεε ν᾿. 297. [ ὈΕ ἐγχαά., ἰΐζετω ν. 40. 
39. πεφαμτεροι (Β΄ -ρο,, 68. περ ἑταίρῳ) ἐ. καὶ ΔΙ ἔετεἾδ ἃ (μἰεγε) εϑὶ 

(:- αἴτει θπὶ ἰπ τἸασάπια ΡΊΑῖ. ῬΒαεά. οὐδὲν -γητήσετε περαετεέρο) .-. ς 

(49.) πεφε ἐτερων 6. ΑΡ (Β περ ἕτερον βἷο, ὡἴ περ ροϊίαϑ 6. ἐν δὲ τ’ 
᾿ἱπασαῦασ, ὁ νῷ αἰεγίμα τεῦ) Θὲὲ ἃ] οἱ (δσ Τμρὰἢ ()ες | ν»" (ἀ ἐπ ἔόφσένε 

«εεἕευναα) ἐπ τ νθμὼ ἐχχλήσια (-σιας ὉΠ ἐν τὴ ἐνν. ἐκκλησιας[}}}», 
ἕξκτα εἰ" αὐϑὰξ ἐν γομὼ ἐκκληδιας ᾿ 

40. »» δηρμεῷ. ἐνχαλειασϑ. σταδεέως μηδ. «τ. οντὸς ] περ. οὐ (Θ΄ δ») ὁ. 
ἈΞ 



110 ΑΟἼ. 19, 41. Ῥαδυ]αβ οἱ οοτηἱίοβ ἰη Μδοθάοῃΐα οἱ ἀτδϑοΐδ. 

λόγον τῆς συστροφῆς ταὔτης. 41 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν 
ἐχχλησίαν. 

: ΧΧ, 

1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασϑαι τὸν ϑόρυβον προσκαλεσάμενος ὁ 
Παῦλος τοὺς μαϑητὰς καὶ ἀσπασάμενος ἐξῆλϑεν πορευϑῆναι εἰς 
τὴν Μακεδονίαν. 2 διελϑὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας 
αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλϑεν εἰς τὴν Ελλάδα, ὃ ποιήσας τὲ μῆνας 
τρεῖς, γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων μέλλοντι ἀνά- 
γεσϑαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Ἥακε- 

ἐν. δονίας. 4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς ““ΤΙσίας Σώπατρος Πύρρου 

ΒΡῈ 8] υὐ να βαΐ τὴ νρ (οἰ. δὼ ἔμ ἀδηϊά (01) ΘοΡ βΒδὲ ἃ] Ὁ" σόοι 
ΤῊΡἢ" Οδο οδὲ... 60) δὰ οὐ Ὁ. ΑαΗ αἱ ρ] 830 νρϑά (αρ 6) βγγυῖτ 
ΔΥ͂Ρ ἈΤΊῺ 5157: Ομγίχί ΤΉρΡΙΣ [δουναν (6) ο. 65 41] ρίυβ40 ΤΡ" 
Οεοθά, ς 1 αποδοιναν 6. ΑΒΡΕ 841 τὰ ΟἿν ΤΆΡΒ Οεοςοᾶ οκἱ | τῆς 

συστρ. (βἷο, Ποῃ συνστ., ΑΒΡΈΘΗ 60) 6. 9688 8] υἱὐ ναϊν Ἰοηρα Ρ} ΥΥ͂ 

Ρῃὰ ΟἿν ΤΈΡΕ" Οεο .. [ἢ ρσϑϑῖῃ πέρν 6. ΑΒῈ 8] ἴογο᾽ δ ἃ Β.Υ (00 ἐπ 

ἤοο ἐμημ εἶδ) στὰ 815. 7. ΤῊΡ5 οδὲ . 

ΧΧ. 1. προσκαλεσ. 6. ΑΘΘΗ 8] Ἰοῃρθ ρ] (νρ νοσαξίβ ν6] σοπυοοαξῖβ, ἰΐθτη 
σἄνοσ. δγταῖϊτ ΔΘΙῺΡΡ ἃγθ 41) Οὔν ΤΏΡΗ" Οδα.. ΒΕ 8] ἔδγϑ Ὁ σὸρ 588} 
δοίμτο ΤῊΡΙΗ οδί μεταπεμψαμενος, ἃ] μεταστειλαμενος Ϊ Ὁ οἵ ὃ Ϊ κ. 

ασπασ. ο. ΘᾺ Αἱ αἱ νάϊγ ρΡὶ ΟἸιν ΤΉΡΕ Οες.. ΤΠ καὶ ([0] 8] οπι; Ὁ" 
οἰ κἢ δάὰ πολλα) παρακαλέσας (ν" παρακελευσας 8. -λεσσας, γᾷ 8] δὰἀὰ 
αὐυτους) ασπασαμ. (ΟἾ αποσπασ., Ἑ και ασπασ., θ9. ασπασ. δε, Ὁ 
8] τῶι ΥΥ μὰ ΤῊρὮΣ᾽ οὐ ασπασ. τε ἰῃβαροταᾳ τὺ Ρ]6Υ δἀὰ αὐτοις) ὁ. 

ΑΒ 81ὅ 0 8], ᾿ΐθιη ΡῈ 8] τὴῦ γν ρῖῃ ΤᾺΡἢ5᾽ οδῦ [ πορευϑηναν ας. ΘΒ δἱ 
Ιοηρθ ὃ] ΟἿγ ΤῊΡἢ“ Οδο .. Κ 818 οἵὰ.. πῃ πορευέεσϑαν ο. ΑΒ 8] Ρ]αΒῖ9 

οδὺ ΤἈῊΡἢ3", ἰΐοια ροβὲ μακεδι ΕἼ | τὴν ὁ. ΑὉΗ δ] Ἰοῃρθ μὶ ΟἿγν ΤΡ" 
Οδς.. [ἱῃ οἵ ο. ΒΕ6 8] ἔδσγϑῖθ Τρ 3 οδὲ 

2. Ὁ παντα τα μερὴ εχεινὴ (ἢ -ναὴ) | παρακ. αὐτοιυς .. ἜΤ χρησαμενος 
8. τε... Ὁ 813 6 οορ δὲ | γενομένης (40. δἀᾷ τε, α 844 δὲ) .. ἡ και γενη- 

ϑεισῆς (ΒΥ -ϑεις) [ ἐπιβ. αὐτῷ ο. ΑΒΕ 88. 69. 118, 180. 4] οδἱ .. ς 

(49.) αυτ. ἐπιβ. «. ῬΘ6Η 8] ἸΙοῆρο μὶ νρ (,)}οίαο βμηπὶ {1 ἐπϑἰἀϊαε) αἱ ΟἿΓ 
ΤΡᾺ Οος | μελλοντι (Ε -λων, 4115 ΟἿ γῖ -λοντα) αναγ. (Ε ἃ] ἀγεσϑ..) ε. 
τ. σ.(1θ. οι μελλ. '8ᾳ συρ.) ἐγ. γνωμὴ (ΔῈ 81] τὴῦ οδὲ -μης) του (δὶ οδὲ 
ομα) ὑπ΄. διὰ (Ο0Ρ ἐκ, ΒΥ 58 δγΘ εἰς -“α᾽Ὁ) μακ. -. Ὁ ΒΥΥΡ τᾷ ηϑελησεν 
αναχϑήναν εἰς συριαν᾽ εἰπὲν δὲ τὸ πνευμα αὐτω ὑποστρέφειν δια 
τῆς μακ. ᾿ 

4. συνειπ. δὲ αὐτῷ αχρν .. Ὁ ΒΥΥΡ 6 μελλοντος ουν (ἃ ΒΥ1Ρ δὲ) ἐξενέναυ 
αὐτου (ἃ σοπιϊξαγὶ δι.) μέχρι (ΒΥΥΡ τὴξ σοπιϊξαξὲέ διιπὲ δπὶ ὠϑαημθ) ἰ Β 
18. νῃᾳ (οθ[. ἂπὶ ὅπ. 101; 884 ποῃ ἀθτηϊᾷ 4]) δοίμαϊ ατὸ ΒΒ οτὴ αχρυ 

τῆς ἀσιας ] σωπατρος ... 40. Δ] ρ]υ8᾽5 νροϑᾶ 8114 (ΟΡ ΒΔ} ΔΙΤῚ ἃγΘ 5]8᾽ 
οἰθἃ ΤῊρΗἷ. Οος δὰ σωσιπατρ. [ πυρρου 6. ΑΒΡΒ 8189 γρ σὸΡ βδὴ 



Ῥάυ]ο Ττοδάδ ἀἰβδογθηΐθ Βαϊγομαβ ΡΘεἰ οἰ ἰδίαν. ΑΟΤ, 20, 9. 111 

Μνροιαῖς, Θεσσαλονικέων δὲ ᾿“ρίσταρχος καὶ Σῤιουνδος καὶ ἕο εἶς ΑΡΡΆς 

Γάϊος Ζεθραϊοῖ καὶ Τιμόϑεος, “Πσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφι- ττμς ὦ ο, 

"9 οὗτοι προελϑόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι Θ ἡμεῖς δὲ 

κεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ 
Υ̓ ᾿ 2 4 5 Α ’ » ε - ’ τ 
ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ διδ- 

τρίψαμεν ἡμέρας ἕπτα. 
1 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρ- 

τον ὁ Παῦλος διελέγδτο αὑτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέ. 
᾽ ᾿ ’ ᾽ ’ ὦ Ύ 4 ᾽ ἐ Α τεινέν τὲ τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου᾽ ὃ ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ 
- τ: 

ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἡμεν συνηγμένοι. 9. καϑεζόμενος δέ τις νεανίας 
) » 4 3.ϑ». ἡ - { ’ ’ , - 

ὁγομάτι Εντυχος ἐπι της ϑυρίδος, καταφερόμενος ὑπνῷῳ βαϑεῖ, δια- 

λεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχϑεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπρου 

ΒΥΤΡ ἸῺΒ Αγτὴ 8] (β]δξ ροβὲ βεροι. Ροη) οδὺ Τρ ΟΥἷμί Βοᾶ... ς (Ξ 
αὖ 832) οπι ε. 6Ἡ 81] μη βυγυῖ δοίμα! αὐ ΟἿγ ΤῊΡΕ" Οες [απ(42) 
81 βηροναιος, ὉΓΕ βερυαιος (ἃ δογψοηδίθ, 6 δετοοηδῖ8), ἃ] ΤΉρΡΙ" Οοοθᾶ 

- βερροίαιος (οἴ δὰ 17, 10.) ] η ϑεσαλονικ. (Ἰἄάοτῃη οοάοχ 17, 8. 11. 18. 
ϑεσαλον.) ] σέκουνδος: ἴἴὰ Η ἃ]... ς μὴ σεκοῦνδος, αἴ α 4]  δερβαιος 
(Α 81 ρμγβϑϑίῃ ὃ) .. Ὁ" δουβεριος (ἃ ἀουόγίμϑ) [ τιμοϑέος .. ΒΥΥ ἃτθ δἀὰ 
1 ηδἰγεηδῖδ,) 181. ἐφεσιος ἰ ασιανον (Ὁ 88} ΒΥῪΡ τηβ ἐφεσιοι) .. μὴ δηΐθ 
ασ. ΡΙεπο ἀἶβξ; ἤοὴ 16 Τπαγί8.442: τυχικὸς (8 οἵ. ς 1ῃ; 49. τύχυκος 
εἴ »Ίη. σγ. Ρ. 49.) : οο 8δ66. 6Ε οἱ αἱ νάϊ ρῥΙογ; οἵ οἵ. δα ΕἘΡᾺ θ, 21 

οἷς .. ἢ εὐξυχος 

δ. οὔτον ὁ. ΘΗ 8] Ἰοῆρδ ρ] νῷ ΒΥΥ 8Γὃἑ 8] 8] (β8}} δά ἃ μὲν)ὺ ΟὟ ΤῊΡἢ "" 
Οες οδὲ.. πη δἀὰ δὲ 6. ΑΒΕ 8110 Θ00Ρ ΒυΥΡ | (νἀ γ) ΈΤΘΗ δἱ ρ}] προσ- 
ελϑυντες ] ἡμας .. θ΄ αὐτὸν  Ὁ᾽Ὲ τροαὸι (Ε -δεν); 1ΐοπι Ε ν. 864. 
τροαδα 

6. » οπι τῇ Ϊ αχρυ (ς. ΑΒ6 8] οδὲ ΤῊρΡἢ ""; ς αχρὸς 6. Η 8] Ρ] ΟἿΓ 8]; Ε ἣ 
13. απο) ἡμ. πέντε... Ὁ πεμπταῖιον | οὔ ς. Β6Η 8] ἰΙοηρδ ρμὶ Οἐγ Τρ]! 
Οες εδὲ .. ΑΕ 18. οποι;, 40. 137. οὐ και, ἰΐοτα [τἶπὶ μδὲ δέ, Ὁ ἐν ἡ καὶ 
(ἀ οἴῃ και) 

1. δὲ .. ΒΤ γ᾽ δοίμαίγ τε [Ε οἷ τῇ Ϊ Ὀδτ μια πρωτή | ἡμῶν 6. ΑΒΡΕ 
4] ἔογοϑὺ νυ Ρ] οδἱ ΟὨγ (εἰ. ἴπ οαἴϑθη.) ΤῆρΡμδ Αὐρ.. ς (ΞΞ ΟὉ 832) των 
μαϑητῶν ὁ. ΔῊ 8] Ρ] 8ΔῚὦὃἑ 5] Βδβ ΤΏΡ" Οδςο (Ὁ δββίοα ομι) [ κλασαν 
6. ΑΒΕΘΗ 8] μ] οἂὲ Βὲ8 (ἢγ2 (οἷ. ἴῃ οδι.) ΤΡ" .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) τοι" 

κλ. 5. Ρ 8] ρὰὰ ΤῊρΡΒ" Οεο | τε .. 87 οἵ, 815 00 858}} ΒυΥΡ Βὰδ ΤΈΡΕ"" 
οδὲὶ δὲ : 

8. ἢ ὑπολαμπαδες (ἃ 7αοιϊαε) ] μὲν ε. ΑΒΌΕΘΗ ἃ] μ] νᾷ 8] ρὶ εδῇ ΟἿγ 
ΤΕΡΙΒΣ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 832) ησαν «6. τηΐῃ ποῃ ἰΐα τ οοΡ δοίμτο ΤΕρΡΒ" Οος 
[Ε οι συνήγμ. (4. συνηϑροισμ.) 

9. καϑεζομενος ο. ΑΒΡΌῈΕ 8] τηῦ οδῇ.. ς χαϑήμενος 6. ΘΗ 8] ρΡ] ΟἿγ ΤῊρΗ 

Οες [ΚΕ οχὰ γέανγιας (12.166[ ρμοβί ονομι., 181. -γισκος) Ὁ ἐπὶ τὴ ϑυριδὲε 
κατεχομένος ὑπν. βαρεῖ ] του παυλου .. Ὁ οι του Ϊ Ε κατανεχϑις] 
απο .. ὉΒ 8] τὸ (ἢν Οοοξά ὑπὸ 



118 ΑΟΤ' 20, 10. Ῥαυϊαβ Επίγομο νἱΐδπι γοαάϊξ. Ὑ ϑηῖὶ ΜΙθίθπη 

ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρϑη νεκρός. 10 καταβὰς 

δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συνπεριλαβὼν εἶπεν ΜῊ ϑορυ- 
βεῖσϑε" ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλά- 
σας τὸν ἄρτον καὶ γϑυσάμενος, ἐφ᾽ ἑκατόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, 
οὕτως ἐξῆλθεν. 12. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήϑη 
σαν οὐ μετρίως. 

18 ἩΗμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀτήχϑημεν ἐπὶ τὴν 
"ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον᾽ οὕτως γὰρ 
ἥν διατεταγμένος μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 14 ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν 
εἰς τὴν “ἄσσον, ἀναλαβύντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην, 
16 κὠκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς 
Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, καὶ μείναντες ἐν Τρω- 

9. ΕΕΤ πέσων ΟΥἾ880 καὶ 84 [ Ὁ ἘΤ καὶ ος ηρϑὴ (Δ ΜΙ]: καὶ ἐπηρϑὴ) 
10. Ρ ἐπεσεν ἐπ αὐτω, ἃ] ΟὨγν ΤῊρΡΙ3 ἐπεπ. ἐπ αὐτῷ ] συνπεριλ. (συνπ. 

ο. ΑΒἴΡΕΒ; ς [ὴ 49. συμπ. 6. Β᾽ 6 8] οογίθ ρ]οσ; οὗ" -βαλων, 418 συμ- 
παραλαβ.) .. ὁ δὰ αὐτου, 417 ΟἿγ ΤῊΡἢ5 οδ΄ αὐτὸν, 4] αντω | τ᾽ 
καὶ εἰπεν (ἃ οἰγοιπιρίεαϊέ εἰ αἴ.) 

11. τον 6. ΑΒΟθ" 4] ΤῊρἢ3" .. ς οχ 6. ἜΘΗ 8] ῥοῦ Βδ8 ΟἿγ ΤῊρὮ" 
Οδς οδὲ [τε .. ϑΕτΈΒΥ 4] ΤῊΡἢ" δὲ [ αχρι 6. ΑΟἾἙ 84] ΤᾺΡ 3 Οοεθά,, 
ς ἴῃ αχρις ὁ. Β(6 511.) 0 6Η 4] Ρ]6Υ δδῦ ἃ] (Βδ8 μεχρες) 

12. ἡγαγ. Βα ζωντα (68 οτχ 12.196{}͵ ἡ ἀσπαζομένων δὲ αὐτῶν ἤγαγεν 
(ἃ - γον, ἰΐθτῃ 418 ἅστῃ ἡγαγεν) τ. νεανίσκον ζω. 

18. ΑΕΗ Δ] ρΡ]υ88Ὁ0 ΟἿγ ΤὨΡΗἾ προσελϑοντες, Ὀδτ (Βγγ 819) κατελϑοντ., 

8] προσαχϑέντ., 98.128. ἐμβαντ., νῃ αδοεπάεηίε8, ἃ αδεοπάϊπιμϑ [ ἐπε τὸ 
ον Ὁ 8] εἰς τὸ Ϊ ἐπι τὴν 6. ΑΒΟῈ 18. 40. 41] ΤῊρ 5 .. ς εἰς τὴν 6. 65 
81 Ἰοπρθ Ρ] οδὺ ΟἿγ Τρ 7 Οδο [ ασσον δ. ΑΒΟΡΕ(α ν. 84)8 8] Ρ] νῷ 
(6:. δὴὶ ἴὰ ἀδπιϊὰ [0]} ὁΘοΡ οἷς ΟἿγ αἱ... 81 νροοᾶ ασον, 413 οδἰοοά 
γνασον, ἃ (Π0Π Υ. 84) 8] τὴῦ ΒΥγπῖΓ 58ῃ δῚ᾿ ϑασον (Α]ᾳ ϑασσον). Ιέθτη 
Υ. Βη [ ην διατετ. ς. Ῥ6Η 8] ἸΙοῃρθ ρὶ ΟἿγν ΤῊρΡὮ Οδο.. ᾿η διατεταγ- 
μενος (Β" -»ον) ἦν 6. ΑΒΕ 814, ἰΐθπι ὁ 818 οδὲ ἐντεταλμένος ν [νυ 86. 
οδὺ ὡς μελλων  Ἑ αὖτ. μελλ. 

14. οὐ" οπὶ δὲ (νά τ) [ συνεβαλὲν 6. ΟΥΘῊ 4] Ἰοηρα ρῥ]δῦ νρ 6 δἱἊ ΟἿσ 
ΤΏΡ Οθο οδὲ .. ἴῃ συνεβαλλεν ὁ. ΑΒΕΒΤ 40. [ ἡμῖν... 841 ἴογο 19 ἡμὰς 
Ι α" ανηλϑομεν Ϊ μιτυληνὴν α. ΒΟΘΗ 8] ΡΙ]ΘΥ .. ΑΒ μετυλενήην, α μυτυ- 
λινην. ΕΠ. αἰϊξοσ Ἰϑρὶασ 

15. καν ἐκενϑ. 1 αντίκρυς Θ. ΑΟΡΕΑ 8] τὴ ΤῊΡ5᾽ οδὲ... ς ἀντικρὺ ὁ. ΒΗ 
Ὁ] Ρ] ΟἿγ 8] ἑτέρα .. Β 15. 19. 78. οδί ἐσπερα  ν"Ἐ’ παρελαβομεν, 
81 ΤᾺΡΗ" παρεβαλλομεν Ἷ καὶ μειναντ. ἐν τρωγ. τὴ ἐχ. ο. Ὁ6Η 8] ἸοΏρ6 
ΡΙ βυγαῖτ β8}}) ΔΥῪ 8] οδύ ΟἿγ Τρ Οδο.. αν΄ Τη τή δὲ εχ. 6. ΑΒΟΕ 
81", ἰΐθτῃ 81} νρ ΘῸΡ δϑίἢρΡ δύῃ Ηΐδυ καὶ (θορ δϑίῃ οτῃὴ) τή εχ. (δείδιτο 
οἵ καὶ μεύναντ. ΒΡ μυλήτον)͵ τρωγυλιὼ 6. Ὁ (Ὀ8τ τρωγυλια, ἃ ἐγοσψἴίο) 
6 (τρογυλνω, ᾿ΐθπαι 81 τπὰ), ἰἔθηι -ἀνω ποὴ -λλιω 8] ρὶ (βοὰ Ἰορίαγν τρογ- 
γυλιω, [6ἰ. ΤῊΡΆ1), στρογγυλιω, στρογυλιω), ἰΐθτα ΒΥΥ ΒΔΕ ΔΥῪ 81 ΟἿΥ 



Ἰρίᾳαθ νϑ]θαϊοἱῦ ργθδγίογίβ ΕΡμοβίπῖθ., ΑΟἼ. 20, 992, 119 

γυλίῳ τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον. 10 κεχρίκδι γὰρ ὁ Παῦ- 
“- Ω «Ὁ - 

λος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆ- 
2 “Σ ,» ς ΗὝ , Σ Α ᾿ »»» 4 ε»ὔ 

σαι ἕν τῇ ““Ισίᾳ᾽ ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν 
τῆς πεντηκοστῆς γενέσϑαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 

᾿ - . 2 

11 ᾿“Ιπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο 

τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐχκλησίας. 18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐ- 
τόν, εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ὑμεῖς ἐπίστασϑε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς 
ἐπέβην εἷς τὴν “Α'σίαν, πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρύνον ἐγενόμην, 

»"“- ’ ΄ 

19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων 
Α “ “ ’ -“ 3 - “" 

καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿]ου- 
ῳ 4 “ - 

δαίων, 20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγ- 
ς. Α ᾽ὔ ζ » , 4 Ἵ 2 

γεῖλαι υμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴχους, 21 διαμαρ- 
’ 3 ’ “.ὕ ᾿ ᾿ ΝΜ ἕ ’ ᾿ 

τυρόμενος ]ουδαίοις τε καὶ ἔλλησιν τὴν εἰς ϑεὸν μετάνοιαν καὶ 
’ 3 9 Ἁ ᾽ « - 3 “ Ἁ "- 3 Ἅ , πίστιν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν. 22 καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος 

ΤΩΡΆΣ Οδο .. ς τρωγυλλιῶ 6. Ἡ 8] τὴῦ Β.ΥΡ Οθ0 οδὲ | ἢ 415 δὸ ρ]0Υ 
ἐρχομενή 

16. κέκρικεν (6) 6. ΑΒ( ἢ κεκρε) 88 8] τῶν νρ (φγοροϑιιϑτ αἵ) 81 αἱ νάἐγ 
ΡΙ οδἱ (ΤᾺΡ5᾽ χκεχρικὲ) .. ς ἔκρινε 6. ΟἾΔΕ 8] Ρ] ΟἿγ ΤᾺρΡΒ“ Οδς 
οπως 84 χρονοτρ. .. Ὁ μήποτε γενηϑὴη αὐτω κατασχεσις τις | ἢν ο. 
α 40. 4] Ἰοηρθ ρὶ Ογ ΤΏρμοΟοο .. ἢ ἐνῇ 6. ΑΒΟῈ 810 οα.. ΡῈ δοίῃτο 

οἷλ ἐν δυν. ν α. 1 Ὁ εἰς τὴν μέρ.» π τή ἡμέρα | εἰς (108. εν) νερου- 
σαλημ α. ΑΕ 18. 40. 12.166[ 58.106[ 4], ς (μη 49.) εἰς νεροσολυμα ὁ. 
Βορ(" εν νεροσολυμα)η ἃ] Ἰοπρθ Ρ}ὶ οδὶ ΟἿγ 8] (:: οὗ δᾶ 19,21.) 

17. μετεκαλεσατο .. Ὁ μετεπέμψατο, αἰα]ταδοθὰ μετεστευλατο | Ἑ οἵη τοὺς 

18. παρεγένοντο .. ἘΒῚ ἐσκλήρυνοντο Ϊ προς αὑτον .. ῃ Δ8ἃ ομου (Ὁ 
ὁμώσε, Σ᾿ 40.π|θ ὁμοσε) οντων αὐτῶν ὁ. ΑὉ 408, ἰΐθιη Ε 78. δκἀά 
ομοϑυμαδον, ἰίθτη νῷ δὲ δβἴηιιϊ 6886: : ΘΟἸΥ8 ΒΟΘΗ 8] ἔδσϑ οἵὴμ νν ἔθτϑ 

οἵημ οδὲ ΟἿγν ΤῊΡἢ Οεος | ἐπίστασϑεὲ .. Ὁ Δἀὰ αδελφου, ἰΐθτῃ 818 58]} 
Ρύϑϑια [αφ.. 9" ἐφ (ἀ ἐπ φιιαὺ), 41 8114 οὐὴ | εἰς .. Ε ἔπι | ποὺς 86 
ἐγενομὴῆν .. Ὁ ὡς τριετιαν ἡ (ἃ οχη) καὺ πλειὸν ποταπῶὼς (“" πως) μεϑ' 
τμ. ἣν παντὸς χρονου (“" μιυμ. τὸν παντα χρ. ἐγένομην, ἃ δεῖ ρε᾽ 

οπιη ἐόπιρονο [1,οἷΐ -ριι8] : ἴἴὰ, οἵ, 1,616} 
19. τω κυριὼω .. Ο 8] οαἱ ΟἸγῖχὶ δὰ μεϑ' ὑμῶν [ δακρύων ὁ. ΑΒΌῈ 8] 

ἔογοῖθ νῷ ΒΥΥ ΟῸΡ ΒΔ} Δ6ΙὮΡΡ ἃγθ 1 οἷ... ς (ΞΞ 6 Κκ2) ργϑϑιὴ πολλων 
6. Ο68ΗΕ 8] Ρ] ΒΥΥΡ δϑίῃτο ἈΥΤὴ ΔΥΡ 8] ΟἿγ ΤῊΡΗ Οδς τὼ τὰ μὰ (0Ε 
συνβ.) .. ὁ ἃ] συμβαυνοντων, Ἁ]1} συμβεβηκοτων 

20. ὁ οδἱ των συμφερ. (ὈΕ συνῳ.) ὑπεστειλ, [Ὁ 81196 οἰδ' Τι οἷ οἵη μη] 

νυ ΤῊΡΕ"" 1,7 ΗΐοΥ οἷὰ ὑμὰς [Ρ κατ οὐκ. και δημ. 
21. καὶ 8]6 Βδβοοάῖ ΤῊρΡΒ'" διαμαρτιραμένος, θἢ -ρουμένος  ϑέον. 6. ΒΟΚ 

4117 Β85 ΟἿγν ΤῊΡὮ".. ς (12) ῥγϑϑῖῃ τὸν ὁ. ΑΡΘῊῈ 8] Ἰοπρ8 ρ] οδἷ ΒὰΒ 
ςοὔ! ΤῊΡΙ3᾽ Οες [πιστ. τὴν ὁ. ΒΕΘΗ Δ} υὐ ναΐγ Ἰοηρθ ἢ] Β88 ΟἿΥ 
ΤῊΡΒ Οες.. 609 1. οἷχ τὴν 6. ΑΟ 8] ἔδγϑἱθ οδί, ἰΐϑιω Ὁ (87 ρογρὶΐ 
δια τοῦ κυρίου ἡμ. τῦ χῇ) ] Ε οτὰ ἥμῶν ἰ νήσουν 6. ΒΘΗ Δ] ἔεχοδῦ 54]} 

(18, 31.) 
19, 31. 

19,10. 

20, 81. 



10 ΑΟΊ. 20,28. Ῥδυ]ὰβ δρϊζατιβ ΗϊΘγοβοϊγιηϑιη νϑ]  αϊοὶ 

(1, 31) »" -“ ’ ’ ,) ἐ ’ . 93 , “ ; 1, 1.) ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντὴ: 
’ 4 ϑδῳ 9 Α ΄ Ν - λ-σ Ὶ ᾽ 

4,4. τ... σοντά μοι μὴ εἰδώς, 20 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν 

διαμαρτύρεταί μοι λέγων ὅτι δεσμὰ καὶ ϑλίψεις μὲ μένουσιν. 
24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τε- 
λειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ χυ- 
ρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασϑαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ. 

ΘΘΙΠΓΟ βυὺρ 815. 8. ΒῈ8 ΤᾺΡἢἷ Οδς Τιοἷῦ... ς (2) δά χρεστον 6. ΑΟΡΕ 
81 τὴ Θ0Ρ ΒΥΥ Δ6ΙὮΡΡ ἃ] οδὲ σἂν ΤῊρἘ 2" 

42. ἐγω Ὦ. 1. 6. ΑΒΟῈ 84] νρ (εϊ. ἔα ἀδτηΐά 4], πο 81:1) Αἰ μι τα85 (Αοἰμϑὰ 
[με ομλ) ΤᾺΡἢ3 οδῇ .. ς δηίθ δεδ. ρΡοῃ ὁ. Ῥ6Ε ἃ] ρὶ] νν ρ]6ὸγ ΟἿ γ 
Ἐρΐρ 592. 41 [ἢν νεροσολυμα [ συναντήσοντα ς. Βα 8] μΙ]εῦ νν αἱ νάϊτ 
οἴῃ Αἰἢ ΟἿγν Οοο.. α 416 Αὐροᾶά5 ΤῊρἢ3 οαἱ συμβησομενα .. Αὐδτ 
ΕΒΤΗ 81 ΤῊΡἢἷ" συναντήσαντα Ϊ Β ἐμοῦ, ἘΕΤ μὲ [ μῇ γευνωσχῶν 

33. ΒΓ τὸ αγ. πν. [ Ἑ οἴχ κατὰ (Ὁ νρ 8] πιὰ 1,οἷἵ δΔἂἀὰ πασανὶὴ πολιν] 
ΔΕ 8] ΑἰῃοΔ4 5 (Α18} διαμαρτυρειται) διεμαρτυρατο ] μον ὁ. ΑΒΟΒΕ Δ] 

ἔεγϑϑθ γρ βυυαῖγ ΟΡ Β8}} ΔΘ ΙἢΡΡ 8] ΑἸἢ ΟΥτὮΓ 2 ΟἿ (ροβί πρνευμα) Β88 
(Ὀἱὰ με) ἘρίΡη892: (ροβὲ πη.) Τπαάγ51 (θἃ με) ΤῊΡΒ5" 1,οἷἢ Ηΐος .ος 
(ΞΞ 6Ὁ 532) οπι 6. ΘΗ 8] ρῃὰὶ δϑίῃτο 4] ΤᾺρΡἢ Οδο Ϊ λέγων 6. ΕΘΗ 8] 
ΡΙ ΑΙΒΣ (ἰδβθῃ αἱ οἀἃ) Ἐρΐρη592 οδί (:: οἵ δά 28, 20. ᾿ΐϑσα 1.9 1], 

25.) ..ς (μκ 49.) λεγον ο. ΑΒ (68 81.) ὁ 81 ρπὶ ΟἿγ ἃ] [μὲ (β8}} ΕΥΤ 818 
δοίμαῖν σε) ἢ. 1. (60) 6. ΑΒΟΕΗ 8] ρ]υ81ὅ νρ 41 Αἰ (γν ρὶ Αἰβμ' ροβί 
μένουσιν, ἰοϊάοη Ὁ μοι) Β848 Ογτὺγ Ὠϊ1ὰ ΟἿγ Τρ" οδὲ.. ς ροβί 
δεέσμα «. ἃ 8] ρΡ] Τμάχί ΤῊΡἢ5 Οες [ ν' νᾷ (μοι ἀδιηϊὰ 8], βοα μδθοί 
δῖὰ 80 -- ) 588} ΒΥτΡ ὁ.ἢ 1,01 δᾶὰ ἴῃ ἔ. ἐν μεροσολυμους 

24. ουδενος λογου ποι. τ. ψ. τιμ. ἐμ. 6. ΒΟΡ ἢ ἰΐϑ ΒΥΥ 58} δεῖ υἷ Δγτὴ 
ΑΥΘ (864 Β86 νν, δχοθρίδ ϑσῖω, Ὡ0η οχρυϊτηπηΐ τυμναν) ἰΐθτα Ἰμοἱ (}γῸ 

πῖλίϊο ἀαοϑέΐπιο απίπιαηι πιεᾶπι σαγογθηι 6886 πηι) ΒΙΤΑΙ ΟΣ ΑἸΩΘΡ: πέῸ 

“7κοΐο απ. πιε. σαγίογεοπι ηιϊλὶ, οἱ Αὐρ: πο ἐπῖπι ζασὶο απ. τι6. Ῥτοίϊοϑαπι 

(9. -οϑίογθηι) πεῖδὲὶ (ρτίοτα: ουδενος λογου ποιουμαν ἀϊδογίθ οἷ. Ατωγηῦϑὶ 
Ῥτϑοίθστω ββὶβ Σ61]; ϑϑδάϑθῃχ οοῃῆτσγιδηΐ οἵ. 90. 180. οδί : νἱὰθ ροβί) .. 

Τὴ οὐδεένος λογον ἐχω ουδὲ ποιουμαν τ. ψ. τι. ἐμ. 6. Αϑ" (Βα μαθοῖ 

ἐχὼ μοι 6ἱ τ. ψ. μου [ὁπ ἀ] τι. ἐμαντου, ἃ Ἔχρτίτῃ ουὐδέενος τουτων) 
81} (ἀΐδια ἔδσο νῷ: πίλὶΐ λογῆι ϑοΥ οΥ, πεὸ ζαοῖο απίπιαπι πιϑαπὶ ργείζοδῖο- 

γέπὶ φυαπι η16) .. ς ουὐδενος (48. 81. 99. Δ΄ῪΥὦᾧ᾿ δἀὰ τουτων) λογον (96. 

180. οδῦ λογου) ποιουμαν οὐδὲ ἐχὼ τὴν ψυχ. μου (μου ρῥγϑδίθσ ΒΟ ἢ 
1] Ἰωοἱἢ οἵα οἷ. α 8] οδὲ [ρῃΐμῖροὶ ΟἸἢχ) τυμ. ἐμαύυτω 6. ἘΘΒ οἷς δὲΡ 8] 

οδῦ Ιρηΐμδίρο] (φἃ Ταγβ. 1. οὐδένος λογον ποιουμαν τῶν δείνων, ουδὲ 

ἔχω τὴν ψυχ. τιμ. ἐμαυτω ὡς αγαπῶὼν αὐτὴν μαλλοὸν ἡ τον κυριο») 

ΒΔ8583.296. ΟἸγίχὶ (1 οοϊητ οδὲ: οὐκ ἐχὼ τιμιαν τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν) 
ΤῊΡΆ Οϑς [ὡς (ἀ 1,οἱ φμαπε δοπδιιηπιατα, να ἀπμηιπιοᾶο σοπϑιηιπιθηι, 6 

εὲ οοτιδιηιηιθη}) .. Ἑ 8] τὴὰ ὡὠστε, ο 104. ὡς το, ἢ τοὺ | Β τελειωσω Ϊ 
τον δρ. μου ς. ΑΒΡ 8] νᾷῇ 60ρΡ 88}: ΒΥ, δοίμυϊγ 4γθ Τ,οἱῇ ΑἸ .. ς 

(6090) δΔαὰ μέτα χαρας 6. ΟΕΘΗ 8] Ρ]ΩΓ ΒΥΤΡ 87ὦᾧἑ 5] οἂἵ Βδ8 ΟἿγ ΤἜΡἢ 
Οος | διακονίαν .- Ὁ νῷ Πμοϊῦ ΑἸ δἀά τοι; λογου [ν 187. 41 ἴδε 9 
παρέλαβον ] Ὁ βδὴ 1,οἰΓ 'διαμαρτ. ἐουδανοις και ελλησιν ] του (ἢ 
ΟΙῺ) ϑέεου 



ΜΙ16Ε ργοβγίουβ ΕΡἢ 6 β᾽ η18. ΑΟΤ'. 20,238. 1231 

20 χαὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσϑε τὸ πρόσωπόν μου 
ὑμεῖς πάντες ἕν οἷς διῆλϑον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 206 διὸ μαρ- 
τύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵμα- 
τὸς πάντων᾽ 21 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμη»ν τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν 
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ. 28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 
τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔϑετο ἐπισκόπους, ποι- 
μαΐίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵμα- 
.-----.-. 

26. Β Δ] ἔδτγοἱθ ΒΥ ΑΥΥ ΓΟ οτὰ δου (65) | ὁ 81. ἀττ οὐδὰ ἐγω, 180. 
Ιγῖπὶ οσὰ ἐγὼ [τὴν βασ. 6. ΑΒΟ 814 Θ0Ρ ΒΥΥΡ τα ΟἿγ οδί... ς (6 Ὁ00) 
δαάὰ του ϑέου 6. ἘΘΗ 8] Ρ]ΟΥ Ὑρ ΒΥΓ Δί ΒΓ ἃ] Τημάγι ΤΏΡΗ Οδο, ᾿ἔθιη 

Ὁ 888 δ4ἀ του τησου,, Τ,ο1 τ. κυρίου τῦ 
26. διο (415 δὰἀᾶ καὶ) ὁ. ΒΟΘῊΗ ἃ] ἰοηβθ Ρὶ] οδί Τρ," (ΑἸ όγο ΟἸγθοτα 

ὥστε εἰκότως διαμαρτυρομ. υμι») .-. ΑῈ 8] Ρ] 810 διοτι .. ΒγγΥ Οδα οἴ, 
ΒΥΤΡ ΒΔῸ ο.ἢ | διο υβᾳ οτυ.. θδτ" ἀχρι ουν τῆς σήμερον ἡμέρας ] ἐγὼ 
6. ΑΘΗ 8] Ἰοηρθ Ρ] ὁ0Ρ 8] Βε81 ΟἾτϑ ΤῊΡΗ" Οοο.. α΄ [ἢ εὑμν 6. ΒΟ 
ὉῈ 8] ἔεγο!" νρ βυγυ οαἱ οὐ Ατηταθδ 1852 ΟἸγ δι 8]... 84] ρβϑὰς 
ΔΙΊ 588} Ηἰον αΠἃ ἐγὼ εἰμν (β8}} Ηΐδσ εὐ. 7.) [Ε 81 τὰ ΘῸΡ (Ποῃ 888) 

Βυτα δοίμα! γροοᾶ (864 θὰ δὴ ἔπ ἀδχχΐα (0] 41) 41] Β88 4] (86 πο 

Ιτΐδν Τ οἱ πος ΟἿγ ΤῊΡΒ΄ Οδς 41) δὰ ἴῃ ἔν ὑμων 
21. ὉΡΕΥ 414 51706 οἵὴ μη Ϊ ὑμὴν ἢ. 1. 6. ΑΕΘΗ 8] ῥΡ]ῈΣ βυγυ ΘῸΡ ΒΔ} 8] 

Β888 ΟἿγν ΤῊρἢ Οδο [τἰπὶ Ἡΐον Αἰ]ὰ .. μη ροβί ϑέου 6. ΒΟΡ (ἡ ἡμι») 
18. 81. 81. νᾳ οδὲ 

28. οὐν 6. ΟΕΘΗ 8] Ιοῆρθ ρὶ πὶ βυγαῖγ 41 ΟἿν ΤῊΡΗ Οδο [τἶδὺ, 69 μη 
6ἅ. το. (6[[0.] εἅ. τηα].) οπὶ 6. ΑΒΡ 815 οδὺ ἰΐθηι 16  ΟἤδσΥ ΝΒ 60} (δδ,ι 
δὲ) 41 (Ὀ1ἃ Τηάᾶτι σε] 6βὲ [ν146 ρο81] 1,οἱ 41) ὑ" αὐτοῖς [ ὉΕΤ τὸ αγ. 
σν. κιριου (6) 6. ΑΟἾΘΕ 18. 15. 18. 86.1χϊ 40. 69. 78. 81. 95." 180. 

1580. 168. 180. ὅ8.106[᾽ ὁοΡ Β8}} ΒΥΤΡ ΤῊ ἀγτῃ (Δοίῃτο οἱ κυρ. οὐ ϑὲ. οοη- 

βτίὰ οχ δὰ ᾿ἰησαδθ) οἂΐ Εἰα8θ0881 Αἰη64 1 (1.622.} Οοηβί (συντρεέχετε εἰς 
τὴν ἐκκλ. του κυρ. ην περιεποιήσατο τῷ αὐματι τοι! χῇ) Ὠ]4 (φσγδϑίθσοδ 

1105 Σ8}8 Ἰοσῦτη Βα εΐ τῶ ποιμνίὼ ὁ περιεποιήσατο ὁ σωτὴρ τὼ υδιω 
αὐματι) Αὐλτηθδὶ ΟὨΥἱ (φργδϑίθσθα δὰ ἢ. ]. 86: εὐγὲ ὁ δεσποτῆς υπέρ 

τῆς ἐκχλησιας [864 ὁ δεσπ. ἀ8ᾳ ἐκκλ. οἵχὰ 641] οὐδὲ τοῦ αὐμ. ἐφευ- 
σατο του εαὐτου) Μαχίχα (Νίοαπάγο ορὶβο) Τμαογϑδίπα 2,56. ΤΉΡ8᾽ 4] 
Ιτἰπῦ Το Αὐρ ΗΐοΥ β64.] 8}... ς (ΞΞ 6) ϑέου ς. Β (τη6 'ρ8ο ἐδβί6) 
8] ἔεγθ30 (8649 6 511. 601141.} νρὶ (6. δὴ ἔχ ἀθιηϊὰ [0] οἷο) βυυρ βυυ]θοῖ 
νἂὶ Ῥ5- Αἰη3.3. ΑἸ 164 (β6α χὺ πηδ8 οἵ κυρ. τηβ'. Ῥγϑϑίβσθδαῃθ ρῦϑνϑ 
αυοὰ Βαδοῦ ὁ. ΑΡο]]η. οὐδαμοῦ δὲ αὐμα ϑέου καϑ ημας παραδεδωκα- 
συν αὐ γραφαν" “ρειανων τα τοιαυταὰ τολμηματα) ΟἹ γϑ (1. 6. ἴετ δὰ ἢ.1., 

Β6α νἱὰδ βυρτα) ΕΡρ᾿ρ 595 οἱϑ14. Βα βϑίῃ 80. ΑἸ 1 Ο0}51᾽122. ΟΔ.6] 68 (6Ρ. δὰ 
βδγποᾶ. ΕΡἢ. ἂρ. Μαηβὶ Ν᾿ ρ. 1286.) ΤῇρῃΣ" Οδοὸ Αἰ Οτβ δββιοά 

Ἐδυσδπὰ Ῥχίση 8] (Οδίοτγατῃ ἴαπὶ Ισ αὐμα ϑέου [[ρῃπίρο] χη], οἴ δὰ 
ἘΡΠ 1. ρδρ. 120 οἱ 820.).. Θ΄ κυρίου καὶ ϑέου 6. ΟΥ̓ 6Η 8] Ρ] 8100 
481 ΤᾺΡΒἷ".. Ἰερίταν οὔατα κυρίου ϑέεου (412 ΔΥΡ ). κυρ. του ϑέου (ΒΘ Υ6), 
θεὲ. καὶ κυρ. (417.), χριστου (χορ. ΒΥΥ τθ Οτ' [868 41101' τὴν ἐκκλ. βὶπε 
ξεοπξιῖνο] Αἰμοάἀά ἃ ᾳ]πδοθὰ 481: ΤΗαχί3 41), 7686 ΟἸγίδεϊ τὰ 1 Ὁ 888} (1Γ 
ἴπΐ φἰδὲ σοπδίϊιι) περυπον. ἑαυτῶ ] του αὐμ. τ΄ ἐδ. 6. ΑΒΟΡῈΕ 8] ἔοχϑῦ 

18, θ. 

1 Ρεὅ, 2. 

[ 

ΗΝ ει ποκα 
δ: ἡὰ 



19, 3. 10. 

122. ΑΟΤ'. 20, 29. Ῥαυ]ὰ8 ΜΙ ργοδγίθγιβ ΕΡΒθβίηβ 

τος τοῦ ἰδίον. 29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν 
ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, 
80 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεσεραμ- 

’ - 2 ἊΝ Α Ἅ 2 ’ 2 “ Ἁ 

μένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαϑητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 81 διὸ γρηγο- 
“- Α 

ρεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριδτία» νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην 
μετὰ δακρύων νουϑετῶν ἕνα ἕκαστον. 82 καὶ τὰ νῦν παρχτίϑεμαι 
ὑμᾶς τῷ ϑεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποι- 
κοδομῆσαι καὶ δοῦναι κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 

2 ’ δ ’ Ἃ «ε - 2 Α 3 ’ Ξ- 3 4 2 3 

89. ἀργυρίου ἣ- χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐϑενὸς ἐπεϑύμησα αὐτοὶ 
, - Ν “- “ 

. γιψώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτη- 

νν Ρ] εδὲ Ὠϊ4 Ιγἰπὶ 1, οἱ 4] .. ς (ΞΞ ΟΡ 82) του υδ. αὐμ. ο. 68 8] Ρ] Αἴὰ 
1.822. ΟἿγκ Οδο]ϑβὲ (τω δ. αεμ.) ΤῊΡΕ ΟδἊ 

29. ἐγω γαρ «ς. ΟἾἜΘΗ 8] Ρ]δσ βυγϊτ βδῇ ἃ] ΟἿγ ΤῊΡΗ Οθ6:; ΘῸΡ εγω δε, 
δοίμαϊγ χαὶ ἐγω, Β οτι ἐγω.. α΄ [μπ 49. ἐγω α. ΑΟἾ αἰθνρ οδὶ [τἰδὶ 
1 οἰ Οδοοϑί (6ρ. 18. δὰ Ναβίογῦ. [θα ἄτϑθοα Μϑαμβὶ ΓΡ, 1081.) Ηΐος 
(:: δ οὔδεπάϊὶ γὰρ ρῥγϑϑοθάθηΐθ προσεχ. οὖν 86 βοαπθηΐθ διὸ γρήγ. 
Οδίογαμα οοπῆχιηδίαν γὰρ οἷ. ἱπᾶθ αυοὰ τοῦτο Δ ἰἰβάθιω ἔδσϑ ἐθβίϊν 
ογαἑ τὰν ἰάα.6 τηϊηΐπι 4] θη ϑτα τηδηθτη ῥσοα 1) [ τοῦτο α. ΟἾἜΕΘΕ 8] 
Ἰοηβθ Ρ] ΒυὺρΡ ΟἿγν ΤῊρΡἢ Οεδς.. μη 49. οὐ (6090) 6. ΑΒΟἢ Ὁ 4113 ἔδσσο 
ΥΥ͂ ΡΙος οδὲ Τπάγὲ (1180. οὐδὰ οτι οἷο 1399. οιδὰ γὰρ οτε: Ὀΐδ 1ἰΌ6Γ6) 
υἷι 1, οἱ Οδο] δύ (αὐ δηΐ6) ΗΐΥ [ ΡῈ αφεξυν, α ἀφηξυν 

80. Β 588} δοίμαϊ οἵὴ αὐτῶν μγ  θδτ τοῦ ἀποστρέφειν, νῷ αδαμεαηξ, ἃ 
αδείγαμαπῖ, 6 1,οἷ αὐάμοαπε, τὶ σοπυοτίαπε [ αὐτῶν 6. ΟΡΈΕΘΗ 8] υἱ 
ναΐγ οἵη οδὺ Ρ8-Πιβί4 33: ΒῈ5 ΟἿγν ΤΡ Οδο.. ΑΒ ἑαυτῶν ([ωπη8ἅ. ταῖι.) 

81. ἃ νυκταν] ὈῈ 8] ρ]υ8᾽5 νρ 8] ΡΙ6ὺ ΤῊρἢϑ᾽ (Ἰἔϑτη Β883»309. βοᾷ ποηϑ'321. 
Ὡθ6 ΟἿγΥ 841) [οἱ Ηΐδγ Οτβ δἀὰ ἴῃ ἢ. ὕὑμων 

82. Ε παρατιϑεμῖι (δῖ0), ἢ. 80. -ϑημι [ υμὰς (Β υμιν) 6. ΑΒΡ 815 νῷ 8.1 
ὉΠ ΘῸΡ Β8ῇ}: ΔΕ ΙὮΡΡ δῦ Οτὐβ Ηἰοσ.. ς (609) δάά αδελφοι ὁ. ΟΕΘΒ 8] 

ΡὈΙΟΥ ΔΘί ΤΟ ΔΓΡ 8] οδὲ ΟἿἿ 8} [ϑέεω... Β 88. 68. 60} 58ἢ} κυρνω | ἐποι- 
κοδομ. 6. ΘᾺ 8] ρῥ]6Ὲγ Ομ γάϊβ (,,οουκ εὐπεν οὐκοδομηῆσαν αλλ εἐποικοδο- 
μῆσαι, δεικνυς οτν ἡδὴ φῳκοδομηϑησανκ) ΤΏΡΆ Οες... αΡ΄ Τωπ οὐκοδο- 
μῆσαν 6. ΑΒΟΡῈ 8} οδἵ. Ῥγδείοσγοα δα (0Ὲ ἃ] νῦν τὴ) ν8] ρσϑϑιῃ (815 

ΒΥΥ ΟἸγὶ Οτβ) ὑμας (168. ημ.}) [ δουναν 6. ΑΒΡῈ 84] νρ οορΡ.. ς δϑδὰ 
ἡμὸν (41 ΤΡ 5 ἡμ.) 6. Θ6ἩἙ 8] ρΡ]οῦ νν Ρὶ ΟἿ (βθὰ Ομ γίσί ὑμ. ροβὲ κλη- 
θονομ. δἃἀ) οδὶ ΟΥἿΒ ἃ] [ ΔῈ 813 οδί τὴν κλήρ. (α δὰᾷ αὐτου) [ πασιν 
ο. 98Ὺ (ἃ ἃ τηϑαϊο ν. 81. υδᾳ 21, 2. Ηἷα1) τῶν πώντων 

88. ἤ ΡΥ... Ὁ τὸ γᾷ (μοπ δπὶ 41) Οδς ὑπ, (ωη68ἅ. ταῖῃ. 4158 ἀθ ἐοϑίλυβ 
Ογὴ δίηθ ἰθδίθ, 8180 οἱ, θά. τιδί, ἀρ 8) [ουϑενος ὁ. ΑΒ (41) .. ς ἢ 
οὐυδενος 6. ΒΟΡΘῊ 84] οθγίθ Ρ]6Ὲσ οἂΐ ΟἿΧ 8]. Ργδοίοσοα. θῈ δύω τὸ δὰ 

υμων (97. τουτω») 

84. αὐτοι ὁ. ΑΒΟΘΕΘΗ 8] ἸΟΏρ6 Ρ] ἴῃ νᾷ 8] Ρ}] οδαἱ Βδ8 ΟἿγ ἃ] .. ς (ΞΞ 

ΟὉ 82) δἀὰ δὲ ὁ. τοΐῃ δ]ΐᾳ οορ ΤῊρμ3" Οδο | γινωσκ. ..Α ναι [81 
ἐπιστασϑε ] ταις χρ. (Ρ" τας χρειας) μου .. Ὁ" 88 πασιν | αυται.. 
Ὁ 58Δῃ μοι", ΟΡ ΒΥΥ 8] μοι; αὐὑταν . 



γ᾽] δα ϊοἱέ ΡΙοσδηθ θα οαποίΒ. ΑὈΣ πᾶν. ΑΟἿ. 21,8. 138 

ε » τ Ὡ ’ὔ . ἐν Φ σ - 
σαν αἱ χεῖρες αὑται.. δῦ πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτως κοπιῶν- 

3» ’᾽ “-Ἤ 3 ’ ᾽ - 

τας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσϑενούγτων, μνημονεύειν τὲ τῶν 

λόγων τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακαριόν ἐστιν μάλλον 
Υ Α - 3 - 

διδόναι ἢ λαμβάνειν. ὅὃ6 καὶ ταῦτα εἰπών, ϑεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ 
4 “« 2 « ᾽ 4 ,: Α , 3 » 

σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηΐξατο. ὃδ΄᾽Γ ἱκανὸς δὲ κλαυϑμὸς ἐγένδτο 

πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν 
3. "ἡ 2 ’ ,ὕ 2." - τς »»ὕ [κι 2 Ὁ 

αὐτόν, ὃ8 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπι τῷ λόγῳ ῳ δἰρήκει, ὅτι οὐκέτι 

μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ϑεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς 

τὸ πλοῖον. 

ΧΧΙ. 

1 ̓ ς δὲ ἐγένετο ἀναχϑῆναι ἡμᾶς ἀποσπασϑέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, 
εὐθυδρομήσαντες ἤλχϑομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥύδον, 
κακεῖϑεν εἰς Πάταρα. 2 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοι- 
νίκην, ἐπιβάντες ἀνήχϑημεν. ὃ ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ 

85. παντα (Ὁ" πασιΐῖ ἰΐδτη οπιηΐδιιβ νοδὲβ ἀοηιοπϑίταυὶ ΤΩ) «. Κη αὐτὴ ν. 84. 

6ο0π75: ποη ἰΐβϑ ΑΕΘΗ Β888 4] οορ 88 (αἴοσγαιθ σα. ροϑί ὑσεδ, υμ. 

ΡΟΠ); πος τηϑρὶβ (νἱὰθ ροβὺ) Οὐ οἷο... ΟἿ" 8] πιὰ οϑί Β5Ὺ1 8ΔῸᾧ καὶ 
πανταὰ (Δοίμαϊγ οτὴ πα. υπ. υμ.} ουτως : ̓ἴἴα ΑΒΟΘΕΘῊ οἷς... ς οὔτω 

6. ταῖη τ [ἃ τῶν ασϑ. αντιλ. [ ἢ (ἴθι Α"2) 600 βΒδἢ οἵὴ τε (16 1ὰ 
815 οδὺ αυἱ Βαρϑηΐ μνημονεύετε) [ α 8] Ρ] 880 γρ' Β8ἢ δύτὴ δείμαϊγ ΟἿγΥ 

ΤῊΡὮ" τὸν λογον, 81 τὰ του λογου[ (ν 6] ροίΐυ8 Ἦ αὐ να τ) 415 ΕΡΙΡΏ 
ΟἿγ Βδβ οἷὰ τῆσου [ Ὀ" οτος | μαλλ. διδ. 6. ΑΒΟΡΕΘΗ 8] ρΡ] πὶ ν 8] 
ΟἿγ Απίϊοοι Ῥϑτ οδὲ 4] Αὐρ .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) διδ. μαλλ. 6. τηῖῃ ποη 1ἰ8 
τὴῦ αὐ ναϊν 858} ΕρΊρη595 Οὐδο (Οοπβὶ βίο: ὁ κύριος μακάριον εἶπεν 
εἶναι τὸν διδόντα ἤπερ [Απαβί4α ὑπερ] τὸν λαμβάνοντα) 

86. τ  εὐπὰς δ ἅττὰ οἵ αὐτου [ α συμ πασιν ] οὗ 86. ἀΥτὰ οἵὴ αὐτοὺς 
(180. Βα οὔὰ πασυν, 58.160 πρ. πασ. τουτοις) [ Ὁ προσευξατο 

817. κλαυϑμ. ἐγεν. ο. ΑΒΟΡῈ 18. 40. 69. 180. 416 δο ΡΙὺγῦ νρ (4) ΡῈ 116 γ6) 
ΤὨΡΒ 5 οδῇ... ς ἐγ. κλ. 6. 65 4] Ρὶ Τῆρἢ 1 Θοο (137. ΟἿγ ἐγεν. δὲ κλ. 
κ.} ὈἘ 4132 ΤΡ οἵὰ τοὺ 

88. ν μαλιστ. ἐπ. τω λογ. (ἢ δἀᾶὰ ὦ εἰρ.) οδυνωμ. οτὺ ειστὲν (Ἔ ὁ.) 
οὐκ. μελλ. (ἢ μελλεν σοι) | 65 84] οδυνομενον [ ἢ οἵα αὐτο] εἰς .. ἢ ἐπὺ 

ΧΧΙ. 1. ὡς δὲ ἐγ. αν. ημ. (ΑἾἾ ἡμ. αν., ἢ να γ οἵἷὰ αν.) αποσπ. (ΒΕ ἢ 
-ϑέντες).. ϑἾ καὶ ἐπιβαντες ανηχϑήμεν" αἀποσπασϑέντων δὲ ἡμῶν ] ηλ- 
ϑομὲν.. Ὁ ἤχομεν [Ὁ οἵἷῃ τὴν [ κῷ ὁ. ΑΒΟΡῈ 8] ρ] 0820 οαἱ ΤῊΡ 3 Οὐος 
ὡς (Ξ 6 82) κων ο. α(κώ»)η (κῶν) 8] τοῦ (νρ Οὐιπι, 5604 δηὶ Ολο, 0] 
ΟἈϊο) ΟἸγ30) | εξης .. ν ἐπιουσὴ [ τὴν ρο. 6. ΑΒΕΘῊ 8] Ἰοηρθ Ρ]6Γ οδΐ 
ΤῊΡὮ Οδο.. μη οπὶ τὴν 6. 00 40. θ8. ΟἸγξ [Α΄ πατέρα | Ῥ 88}} νρ 8 
(86 πο ἃτὰ ἔμ ἀδτηϊά οἰς) δἀᾶ ἴῃ ἢ. καὶ μυρα (Β8Ὰ -ρρα) 

ὥ. Ε ἃ] διαπερουν, ἃ ἃ] ΤῊΡΠ5 διαπερον 
8. ς (εἰ, ΜΊ|1, ποι ςθ ΘΟ 82) ἀναφάναντες ς. Β ἢ πιΐῃ ῥδὰο ΟἸγ: (βϑὰ 



920, 33. 

124 ΑΟΤ. 2], 4. Ῥαυὶὰβ ἰΐον ἔδοϊθιι Η:ΘΥΟβοϊ γτηϑμι. 

ὠ 5.Ν »)» 3 , 3 τ᾽ ’, 4 ’ 

καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέουμεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχϑη- 
μὲν εἰς Τύρον᾽ ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. 

Ἵ - [4 

4 ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαϑητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά, 
-“ - ς 

οἵτινες τῷ ΠΙἋαύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς “]8ρο- 
’ . ΝΣ » , « “ ᾿ « ’ ’ 

σύλυμα. Ὁ ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες 
- 4 Α 

ἐπορενόμεϑα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶν καὶ τἔκνοις 
“ μὲ “- ’ Α , " ἷ ΒΒ. 3 , 
ἕως ἔξω τῆς πόλεως, και ϑέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὺν αἰγιαλὸν προσ- 

εὐξάμενοι ὁ ἀπησπασάμεϑα ἀλλήλους, καὶ ἀνέβημεν δἰς τὸ πλοῖον, 

ἐχεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἰδια. 

1 ̓ Ημεῖς δὲ τὸν πλοὺν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν 
" “ ": ’ , 2 Α 3 ’» ς͵», 

εις ΠΙἊτολεμαῖϊδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμδίναμεν ἡμέραν 

Αἰ ΗΓ πι88) [ Εὶ οἵὴ τὴν [Α 813 ρ]υγζοδνα σῷ (εἰ. ἀοπῖϊά, Β6ἃ ποη διὰ ἔμ) 

οι χαν [ Α6Η 8] ΤΡΙΗ 5 καταλείποντες (βΒ6ἃ αἢ -πόντες), ἃ ὁ νᾷ τεϊίη- 
χιιοηέο8 [ Αἰ" οΥὴ ἐσλεομ.,) ΕἾ ἐπλευσαμεὲν, 6 νᾷ παυϊραυϊηιιδ, ἃ οοἴϊαυῖ- 
ηθι8 ] κατηχϑημ. ο. ΟὙἩ 81 Ἰοῆρα ρ]6γ ἃ (επαυϊραυΐηιι8) α (ἀοροεξὶ 
ϑμ 118) 81] οδὺ ΟἿγν ΤῊΡΒ Οδο.. 1 κατηλϑομὲν ὁ. ΑΒΕ 8] Υρ' 60} 88ἢ 

δοίμαν 4] .Ἢ 8] ἔκὲν [ ν τὸ πλ. ὁ. 68} ἃ] Ἰοῆψε ρῥ]οῦ (ἰἴϑθιω δοουγδὶβ 
ΒΥΥΡ ) ΟἿγ ΤῈΡὮ Οοο οαΐ.. μη τὸ πλ. ἤν 6. ΑΒΟῈ 813 

4, ανευρ. δὲ ὁ. ΑΒΟἘῈ 8] ρΡ]υ 815 νρ 600 Β8}} ἐδ ΤῊρὨΣ (Ο66 καὶ ἀνευρ. 
δὲ) .. ς και ἀνευρ. 6. ΟἾ6Η 8] ρ] ἃ βγγυῖγ δοίμαϊ 4] ΟἿγ ΤΡ" [τοὺς 
6. ΑΒΟΕ 8] υἱ ναΐγν βα΄ τὴῦ οδὲ ΤῊρὨΣ Οδϑο .. 6Η 8] ρ] υ880 ΟἿχ ΤΈΡἢ"" 
οἵη [ αὐτου (38. οτχ, 177. ἐκει) ο΄ ΒΟῊ 8] Ἰοηρθ ρ] νῷ 81] ΤΈΡ"" Οδϑς 
οδ΄... ΑΕΘ 8] 8]14ᾳ ΤὨρ]3᾽ αὐτοῖς; ἃ 6 8] Ρ] ΟὨγξ (ἦ ἐμευναρ.) προς 
αὐτους, ὅδ. αὐτὸν  Β ἐλεγαν | ἐπιβαυν. ὁ. ΑΒΟ 8} (ἀ ἑπστοαῇ) ΤὨΡΠ" 
οδί.. ς αναβανν. 6. ἘΘῊ 8] ΡΙ]ΟῈΥ γῇ ἃ] ρὶ Οἷν Ὠϊὰ (μη αναβαινε) 

ΤῊΡΕἷ Οδο | νεροσολιμαὰ 6. ΑΒΟῈ ἃ] πιὰ σνρ ἃ ΤὨρ 5 οδὲ... ς (ΞΞ- Ὁ 

52) νἐρουσαλὴμ ο. 6Β 8] ρΡΙ] Ἐρίρ]ι895: ΟἿγν Ὠ1ἀ 4] : 
ὅ. εξαρτ. ἡμ. ὁ. ΑΒΕ 68. 177. ἃ] .. ς ημ. ἐξαρτ. 6. Ο60Β 8] Ρ]ΙῈΓ οδύ ΟἿΣ 
41 [ΑΣ 10ὅ, οἵα ἐξελϑοντες [ὁτὲ δὲ εἴς .. ἃ δοφιοηέϊ αμέοπι ἀΐθ δαξιινῖο8 
ἀπιδιιζαηιιδ υἱαπι ποϑίγαηι 

ὅ. θ. προσευξαμενον ὃ απησπασαμεϑα (ς απεσπ., 814 οαἱ ἡσπασ., 40. 

απησπασαμενον τοϊοηΐο καὶ 84) αλλ. καὶ 6. ΑΒΟΕ 8] ρ]υβῖθ,. ς προσ- 

ηυξαμεϑα (α 81 Ογ Οεο προσευξ., 180. προσηυξαμεν). ὅκαν ασπα- 

σαμένον αλλ. ὁ. 6Η ἃ] ρΡ] νρ οἷο ΟἿχ ΤῊΡὮἢ Οδς (:: ΡΙδμθ δρραγϑὲ θχ- 
ὁ] δηλ ἀϊοίοπθῖὰ 6886 βυϑίἰ0 προσηυξαμεϑα καὶ οἷς ρὑγο -ξαμενοι 

[ρΡοβὲ ϑέντες] οἷο; πθὸ τηΐπυ8 απασπαζΐεσϑαιν, Βος 8010 1060 βογίρίμμ, 
ναῦὶθ ἰοτηρίδίθμη 6886 ἀπηλ ν6] βίηρὶοχ ασπ. ν6] αποσπαζΐ. εχ ν. 1. 

ΓΘΡοποσγθηΐ) .. ἃ 18. προσευξαμενον απησπασμεϑα αλλ. και (απη- 
σπασμεϑ. ἀρδηοβοὶξ οὐ. αϑίμγο ἀἰτηβδὶ Βα 8.) 

θ. ανεβ. 6. ΑΟ 40. 69. 187. 180. «16 ΤὨΡΙΗΞ᾽ οδῖ... ὴ ἐνεβ. 6. ΒΕ 4]8 
Ομγ.. ς ἐπεβ. ς. ἀΗ 8] Ἰοῆμθ ρὶ ΤῊΡΙΗ" Οδθο 

Ἴ. κατηντησ. Ο. ΒΟΘῊ 8] Ρ]6Γ οδὲ ΟἿΥ 4]... ΑΚ 8] κατεβημὲν [Α 40. 
ἐπεμειναμεν 
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μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. ὃ τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελϑόντες ἤλϑαμεν εἰς Και- 
’ ν 3 ΨΣ δι 5 Ἁ ’ “ 2 “ σάρειαν, καὶ εἰσελϑόντες εἰς τὸν οἶχον (Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ 

ΕΣ 9 »" ς ’ 3 ὔ 2 »ἊΨ ’ Δ. 
ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, ἐμδίναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 9 τούτῳ δὲ ἧσαν παρ- 5,5: 

ϑένοι ϑυγατέρες τέσσαρες προφητεύουσαι. 10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμέ-. 
ρας πλείους κατῆλϑέν τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ἴ4γα- 

» Ν " ς » ΝΌΌΩ ᾿ , - 
βος, 11 καὶ ἐλϑὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, 

δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνῃ αὕτη οὕτως δήσουσιν 
ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ οἱ ̓ ]Ιουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χϑῖρας ἐθνῶν. 
12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι 
τοῦ μὴ ἀναβαίψειν αὐτὸν εἰς ̓ Ιερουσαλήμ. 18 ἀπεκρίϑη τε ὁ Παῦ- 
λος Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνϑρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ 

8. εξελϑοντες ὁ. ΑΒΟΕ 8] ρ}ὶ νυν γριὰ Οἢσ ΤΉρΡἢΣ οδὲ... ς (ΞΞ. ΟὉ 532) δάᾶ 
οὐ πὲρν τὸν παύλοὸν 0. ΘΕ 8] Ρῖὴ δϑίῃτο 8.Ρ 81] ΤΡ" Οὐδ’ (8] ον 
αποστολοι)  ἤἡλϑαμεν ς. Β;: ς9 ΟὉ 82 Τὴ 49. -ομὲν 6. Α0Ὲ 8] ρὶ νᾷ 
ΟΡ 588} ΞΥΥΠΙΓ δοίμαϊτ 4] οδὲ Επ88- 6. ΟἿἿ 8]... ς λϑον ας. 68 δ] μη 
ΤΕΡΕἷ Οδςο [ οντος ὁ. ΑΒΟΈΕΘΕ 8] Ἰοηρθ ρὶ Επι8 ΟἿγ ΤὨΡὮ Οδθο οδὲ ...ς 

(-Ξ σΟὉ 852) του ον»τ. 6. τηΐῃ δὺς αἱ νἀ γ - 
9. παρϑ. ϑυγ. τεσσ. 6. Ὁ 81. 180. 41} οδ Επδδ. 6. (ΟἘν Ἐρίρ 9514: τὴ 
παρϑ.) .. ς (49.) ϑυγ. παρϑ. τεσσ. ο. ἘΘΕ Ἃ] Ἰοηρθ Ρ] βγγὰῦγ ΤῊΡΏ 
Οεο; πη ϑυγ. τεσσ. παρϑ. ὁ. ΑΒ 8] ἃ ἔμ δὰ ἀοιιϊᾷ ΟὨγοδῖ; νν 9] 
τεσσ. ϑυγ. παρϑ. 

10. ἐπιμεν. (15. 18. 86. 4] εδὲ -μενοντες) δὲ 6. ΑΒΟῊ 817 Β.ῪΡ (46 νν γ] 
ποῦ Ἰἰᾳαοῖ) Β88 ὁδί... ς δἀὰ ἡμῶν 6. Εα 8] Ἰοῃρθ ρ] ΒγγΡ ἴὩ8 οίς ΟἿΓ 

8] [ἃ τις προφ. απο τ. ἐεουδ. 

11. καὶ (ἃ οὔ) ε.ϑ'.. τϑτ' ἀνελϑὼν δὲ ] εαυτου (6) 6. ΑΒΟΌΕ 8] Ρῃμ 
(νρ ἐμϊξ σοπαηι Ῥα. εἰ αἰϊέραηϑ 8121) οαἱ Β88 Ογγῆτ (ΟἜγ1Ὰ8 ἢ) ἰΐοιῃ (δησας 
ἑαυτον χειρὼν κ. ποδὼν) ΟΥ .. ς τε αὑὕτου ὁ. ΕΒ 8] ΡῚ ΟἿγ ΤΏΡΗ Οοο | 

τ. ποῦ. κι τ. χειρ. 6. ΒΟΘΕΘΗ 8] ρ] 880 νρ' Βυγαῦγ Αγτὴ ΔΥΡ 516" οδί Β88 
Ογτῆν ΤῊΡΕ .. ς τας χευρ. κι τ. ποδ. 6. Α δὶ Ργὴ 6ΟΡ 588} δοίμυϊτ ἃγθ 
ΟἿ (οἴῃ τας οἱ τους) Οδο ἰΐοτα (νϊᾷθ δηΐθ) Οὐ (:: πιϑρὶϑ ἀἱοὶ 8016. 
πιαῆιι8 οἰ ρεάο8 αὐᾶτὰ ρεά. οἱ πιαρ. ἰτα ΠΟΥ [ο 11, 44, Αα 6. ἰθ8ὲ 84] τὴὰ 

τ. χειρ. δηῖθ κ. τ. ποδ. ἴγϑῃ8ρ) ἐν υξερ. ὁ. ΑΒΟΕΘῊ 8] Ιοηρδ Η] ΤῈΡὮ 

Οος οδὲ (864 66". ροβὲ ον, 100. ἀδιιϊὰ αγιαθα Αὐτὰ Ὁ} ροβύ οὐδ.) .. 49, 

(:: δ ᾿ἕα ν. 18. Ἰϑοίΐοπο ἰδηΐατα θη ΠΟ) ες ἐέρουσ. 6. Ὁ 20. 68. 97. 

98. 106. Οδν Ερίρῃ ἰΐθπι (δησ. ἀπελϑοντα εἰς νεροσολ.) ΟΥ [ Ὁ" ΟἿγ 

ΤΉΡΒἾ Οδα οἵη ον 
12." ΤῊΡὮΣ οτἷὴ τὲ [Ὁ ϑείμυ! οὐ ἐντ. τὸν παυλον Ὁ ἐπυβαινεὺν (ἃ 

αβοεπᾶ.) [Ὲ Αἱ Β88 οἵῃ αὐτὸν [ 0 18. 40. δΔἀὰ ἴῃ ἔ, τοτὲ (ν468 ροϑ) 
18. ἀπεέκρ. τὲ (οτι τὲ 815 ΔΥΡ) 6. 6Η 84] ρ] 885 Δϑίἢ 81] ΤῊΡΙ δος .. ς 

απεχρ. δὲ ας. οὗ 8] ρμπὶ ΒΡ ΟἿΓ... Ὁ εὐπὲν δὲ προς ἡμᾶς .. μὰ τότε 
απεκρ. 6. ΑΒΟἾ (δὲ οηΐπη δγϑδάτη δϑί; ργϑϑίθγθα νἱάθ δὰ ν. 12.) Ε δ] 
νυ Ρπὶ οδί Οδββίοα, δἀἀϊίααθ [μη Θἅ. ποῖ χαν εὐπεν ροβῖ ὁ (Β" οἵη) παυλ. 
ὁ. ΔῈ 8] ἔογοῖδ νν τὰι Οδββιοὰ | συνϑρυπτ. .. ἢ ϑορύβουντες ] γαρ.. 



ο 232, 42. 

156 ΑΟΥἿ' 21, 14. Ῥαυϊαβ Ηἱογοβοϊ γτηδπὶ γϑηΐΐ δαϊέααθ ΓΙΔΘοθθπι. 

γὰρ οὐ μόνον δεϑῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς ἱΙερουσαλὴμ ἕτοί. 
μῶως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 14 μὴ πειϑομένου 
δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες Τοῦ κυρίου τὸ ϑέλημα γινέσϑω. 

10 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκενασάμενοι ἀνεβαίνομεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα 106 συνῆλϑον δὲ καὶ τῶν μαϑητῶν ἀπὸ Καισα- 

, , » Υ͂ » “ ’ , ’, θείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισϑῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, 
ἀρχαίῳ μαϑητῇ. 

11 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ιεροσόλυμα, ἀσμένως ἀπεδέξαντο 
ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς 
᾿Ιάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19 καὶ ἀσπα- 

᾿ ) ᾿ - Σ, ἃ [Ὰ τ 3 ’ ς 4 3 
σάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καϑ' ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ ϑεὺς ἐν 

τοῖς ἔϑνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον 

Ἐξ’ νροοὰ ΤΥ δὲ [ δεϑηναι.. Ὁ δἀὰ βουλομαι | εἰς νερ. (ΟΥ 8Δ8ἃ γε- 
γομενος) .. 415 Βδ8 Τμᾶνὶ Ογυ Αὺρ οἴὰ, ἃ δϑίμυϊ ροβὲ ἐχω ροῃ [τ 
(ε(. ΟΥ Β88 4]) .. ΟΡ 813 βγγ 41] Τῃάγί 4] Αυὺρ 4] δα (ἃ ργβϑβϑιὴ) 
χριστου Ξ 

14. εἰποντες .. Ὁ οὐ (ἢ᾿ ὁ1η) εἰπ. προς ἀλλήλους τοῦ κι. τὸ ϑελ. 6. ΑΒΟΕ 

Δ] νᾷ 811ὴ οδύ .. ς τὸ ϑελ. του κ. (87 ἃ] ΔΙΓ ϑέοι) 6. 068 8] ΡΙΟΥ ΥΥ 

ΡΙῚ ΟἿγ 81] γινεσϑω (ΑὉῈ γενν.) 6. ΑΒΟΒῈ ἃ] ρ]89 οδὲ.. ς γένεσϑω 
6. ΘΒ 8] Ρ] ΟἿγ ἃ] 

16. τας ημ. ταῦτ. «. ὉΒΤ τινας ἡμέερ. [ ἐπισκευασ. (60) 6. ΑΒΕΘ 8] ρΡ]υ819 
οδὲ Ῥδιρηὶ! ΟἿγ (αἰ τὴ88 Ὁ) Εα 81 ΤῊΡΗ" ΤὨρΡΏ οι Οδ6ο .. ὁ δἱ 
παρασκευασ.» ΒΗ 8] ἐπισκεψαμενον, Ὁ αποταξαμένον (Β6ἃ ἃ γῳεοίπινιδ 

π08 εἴ) .. ς αποσκευασαμενον 6. ταῖῃ πο ται ΤὨρ] 5 χὲ [ σϑαἶ 41] ΟἿγ 
ΤῊΡἢ 1" αναβαινομὲν ] νεροσολυμα (6) 6. ΑΒοΡ ((6βί6 ὙΥ ἰδὲ, ἰά6 πὶ ἀ6 
βᾳᾳ ἰοδίδίυγ, δρυὰ Κὶρ]. ναῦοὸ ρϑγϊθγαηΐ οὐγηΐα ἰπάθ 80 τἐροσυλυμα 

ἀδαὰθ ἀυπὶ βοαπίίαν παρέγενοντο ν. 18.) Ἑ 8] Επίμ81] ΟἿγν οδὲ.. ς 

νἐρουσαλὴμ α. ΔΗ δὶ Ἰοβ8 ΡῚ νῷ ΤῇρΡΆ Οδς 

16. δή ἃ οπι συνηλϑ.. δὲ καὶ (αἱ δἀα τινές, Ε νγ 844 εχ) των μαϑ. [ΑΕ 
καισαριας Ϊ ἀγοντὲς (81 ἀγαγοντ.) .. Ὁ οὐὑτου δὲ ἡγαγον (ἀ ϑβἰπιμψιας 
αἀάιαοτγιηῖ) οἱ θῈ Β88 ἅττι δά ἡμὰς [ παρ ω.. ΡΤ σρος ους | ξενεσϑ. 

ον Ὁ 501Ρ 8 Δἀὐὰ χαὶι παραγεένομενον ες τινα (ΒΥΥΡ τῇ») κωμὴν ἐγενο- 

μεϑα παρα [| Ὁ" (εἴ. ἀ) ἔα [0] 4] νασωνν ΤὨΡ]ι1" μανασωνι, νᾳϑϊῖχὶ ἀ6- 
τηϊὰ ἃ] οορ νασωνι, 8] μνασὼ 8. -σσὼ | τυνν.. ΑΔ" οἵη [Ὁ 88} μαϑ. αρχ.- 

11. γενομένων οἷο... ἢ κακειϑὲν ἐξιοντὲες ἡλθομὲν εἰς νεροσολυμα (μαο- 

ἀβαὰ6 σοηδθηίζ ΒΥΥΡ ἸΏΒ; οογίβ ἢδθς ἰδηΐατα οἀϊία ἸΘσαπίυτ), υτεδεξων 

τε (ἃ ατἰοηι) ἡμας ἀσμένως οὐ αδ. [ ἀπεδεξ. ὁ. ΑΒΟΕ 8] 15. αὖ ΟἸγτόθι (:: 
οὔ δά 1,ο 9, 11.) .. ς ἐδέξαντο 6. ΔΗ 8] ἰΙοῆρα ρὶ Ομ γῖχί ΤΡ Οδο 

18. δὲ 6. ΒΟΌΘΗ 8] ἰοῃρβα ΡὈ]6. 6 νῇ ΟΟΡ Β8} Αἱ οδῖ Οἷν ΤΡ Οδο... ΔῈ 

δ᾽ 40. 69. 105. ϑγγυῖγ δϑίμυϊγ 4] τὲ [ παντ. (οἵὰ 88}} τὲ παρ. (νᾷ 
οπιπέβᾳ. οοἰϊοοίὶ ϑωπὲ) .. Ὁ" σαν δὲ παρ. αὐτῶ ὃν πρ. «.- Ὁ 84. δἀὰ 
συνηγμένοι 

19. και (ἃ οἴῃ) ασπασ. αὐτοὺς (α -τοις) εξ. κι ἐν (Η" ἐνα) ἐκ. ὧν οἷς .. 
Ὁ τ ους ασπαμενος (8ἷ6) διηγειτο ἐνὰ ἐκαστ. ὡς ἐπ. ὁ ϑε. τοις 
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τὸν ϑεόν, εἶπόν τὲ αὐτῷ Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν 
ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις τῶν πεπιστευχότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ »ὅ- 

μου ὑπάρχουσιν᾽ 21 κατηχήϑησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν 
διδάσκεις ἀπὸ ωὐσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔϑνῃ πάντας ᾿Ιουδαίους, 

λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέχνα μηδὲ τοῖς ἔϑεσιν περιπατεῖν. 
22 τί οὖν ἐστίν; πάντως δεῖ συνελϑεῖν πλῆϑος ἀκούσονται γὰρ 1 ο0 4, τ5. 
ὅτι ἐλήλυϑας. 28 τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν. εἰσὶν ἡμῖν 
ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν 24 τούτους παραλα- 
βὼν ἀγνίσϑητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾿ αὐτοῖς ἵνα ξυρή- "Νιι 6, “. 
σονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ 
σοῦ οὐδέν ἐστεν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον. 

20. 6Η 47. ακουοντες, ἃ αταέοηξε8 [ Ὁ ΤῊΡἨ3" ἐδοξασαν | ϑεὸον (6) ες. 
ΑΒΟΕΟ 8155 νυν μὴ ΟἿγ ΤΈΡΆ οδὲ... ς κυρίον 6. ΒΗ 8] ρῥῖχ ΒΔἢ δυγρΡ Οδὸ 
Ι εὐπ. (Ε 15. εἰπαν) τε (180. καὶ εὐσπ΄.,» 600 ΤῊΡΒ3᾽ εἰπ. δὲ) αὐτω ο. ΑΒΕ 
ΘῊ 8] Ρ] γνῷ 501 888} ἃ] οαἱ ΤΈΡΒΕ Οδεο.. 1 εἰπσοντὲες αὐτω ὁ. Ο ἃ] 
ΡΙ 880 β.ὺρ Οἢγ, ἰΐϑιη οχταΐββο αὐτῶ ΤΠ Ϊ ἐν τοις ἑουδ, (6 Β΄) 6. ΑΒΟΕ 8] 
τὴῦ γε ϑϑίυϊ οοΡρ Ατηρ υβί, ἰΐθσα Ὁ 58}} ΒΥσ Ηΐδθσ Αυὺρ ἐν τή ιουδανα.. 
ς εουδανων (81 των ἐτουδ.) 6. 6Η 8] Ρ] ΒΡ 41] Οὐγν Τμάνγι3 ΤΈΡὮ (β6ἃ 
Τμαγι3 ΤῊΡρἢ3᾽ ροβὲ πεπιστ. Ροῃ) Οδς .. 415 ὑ]δπθ οἵὰ [ πάντες... ἢ 

88. (01 ΒΥΓ ἃ] Αὐρ Αὐηρτϑί ΗΙΪΟΣ δαὰ οὐτοὺ 

21, κατηχηϑησαν (ὁ νᾳ απαϊοτιπ) .. ἢ κατηκησαν, 35. 40. κατηχησαν, 
ἃ αἀϊδαπιαυογιπξ 1 μωυσεως 6. ΒΟΕΗ 8] τηὰ .. ς μωσ. 6. ΑΒ 8] Ρ]] τ" 

τους κατὰ εϑνή εἰσιν (ἃ φιιὶ ἴπ σεπέϊδ., διιη) 1} παντας 6. ΒΟῸ 6Η 4] 
πὶ γαΐν ἴθ στ οὔ νυ ρ] ΟἿγ ΤῊΡὮΕ Οδο οδὲ.. 609 [πη οἴχῃ ο. Αϑ" (βΐ. ἃ) 

Ἑ 18. γρ οορ Ηΐοῦ Αὺρ | ν Ηΐδοσ οπὰ ἀέγων νῃ Ηδσ Αὐρ μη οφιλειν 
περιτεμν. ] μηδὲ τ. 5:8: (0 ἢ" δάὰ αὐτούς, ΒΥΥΡ ἸῺΒ αὑτοῦ, ΒΥΥ 81Θ τοῦ 
γψομουὴ περιπ. .. Ὀἦ μῆητε εν τοις ἐϑνεσυν αὐτου περιΖί., ἃ πόη. φέπέοδ 

δΐωβ ατιδιζαρὲ 
. 32. παντως δει συνελϑ. πληϑ. (συν. πλ. ο. ΑΟἿἘῈ 40. 69. 8] νῃ 851; ς πλ. 

συν. 6. Ὁ6Ε 8] Ρ] οδί ΟἿγ 8]) ακουσ. γαρ (ΟΥ̓ οπι γ.) 6. ΑΟἾΡΕΘΗ 8] 
Ἰοησα ρὶ νᾷ 8] οδὲ ΟἿγ ΤῊΡΗ Οδο... 49. 6Β’' (:: δι οδυββα δα θπαΐὶ 80 

ΒΪ8 ἔθδίι " ομλΐββα τηϊπίπιθ ρϑίϑὶ) πσαντως αἀκουσ. ὁ. ΒΟΥ 815 οὸρ β588 
ΒΥΥΡ, ᾿ΐθῃη ἅσῃ (οτῃ πάντως), δϑίμαΐγ Ομ ἶβδὶβ τὺ ὁ. ἐστ.) οἵ (φυΐα ἐρίων 
αταϊοπὲ 6ἴ0) ΒγΥ δύθ 8 εληλυϑὲς 

28. ὅ΄ ..Ε οπερ 
24, ἐπ αὑτοῖς 6. ΒΟΕΘΗ 8] Ιοηρθ ρ}] οδὲ ΟἿν ΤῊΡἢ Οδο.. 1.πη9ἅ. ταῖῃ. εχ 

αντοὺς 6,.Α 815; ἢ εἰς (Ἰπάγ᾽, προς) αὐτους | ξυρησονταν ο. ΒἘ0᾿  ξυ- 

ρωντα!)ὲ 100. ἃἱ .. ς (π 49.) ξυρησωνται (6Η ἃ] Τρ!" ξυρισωνται) 
6. ΑΒ ΘΗ 8] Ρ]6 7 οδὺ ΟἿΓἿ 8] (:: σέ 1ὼ6 30, 10.) [ τὴν κεφ. .. 8] τυ νᾷ 
ΒΒ ἢ ΒΥΓ 81] Αὐρ Ηΐοῦ τὰς κέφαλας [ γνωσονταν (8] οδὲ ΤῊΡΙ5᾽ -σωνται) 

ὁ. ΑΒΟΡΕ 8] τὴ νῷ 6ΟΡ 58} ΒΥΓΡ 8] οδἵ ΤῊΡ5᾽ Ηΐδοῦ Αὐξ .. ς (ΞΞ Ὁ 
532) γνωσι (6) 6. 6Η 4] Ἰοηρδ ρ}] ΒΥχ ἃ (σοσποδοαπ) ΟἿΣ ΤᾺΡΙ΄" Οδο] 
ων ..0 8] οδί πὲρν ὧν [ Α οδί αλλα καὶ στοιζεις .. Ὁ Ε͵ αλλ οτι πο- 

ρθευου,οἱ Ὁ" ἃ οτχ καὶ 84 Ϊ φυλ. τ. ν. ὁ. ΑΒΟΡῈ 8] τᾷ 8] τῶι Οἂγν ΤῊΡΒϑ" 
οδέ .. ς τ΄ ν. φυλ. 6. ΔῊ 8] Ρ]ΙῸΥ 5γγῖ ΤὨρΡΒἷ Οθο 

ζ΄ 



15, 38. 

Νηϊ6, ὅ κε. 

34, 18. 

128 ΑΟΤ' 21, 25, Ῥαδυ]ὺβ ΗΙγοβοϊγιηδα γοίο 86 οὈϑίσϊρ 6 η5. 

Α - . - 90 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναν- 
Ε - ὃ 

τὸς μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς δἰ μὴ φυλάσσεσϑαι αὑτοὺς τό τε 
3 ΑἉ Α “- 

εἰδωλόϑυτον καὶ αἷμα καὶ πεικτὸν καὶ πορνείαν. 20 τότε ὁ Παῦ- 
Ἁ 8 ΑΥ̓͂ -« 93 , { ’ 4 3 “ {ς Α 

λος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἀγνισϑεις 

εἰσΐει εἷς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ 
- τ “ 

ἁγνισμοῦ ἕως οὐ προσηνέχϑη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσ- 
φορα. 

21 Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς 
᾿Ασίας Ιουδαῖοι ϑεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν 

Ἁ 5 “«- 

ὄχλον, καὶ ἐπέβαλαν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 28 χκράζοντες "“γδρες 
» - “, ο τ», 3 ς.» « 4 »" “- 
Ισραηλεῖται, βοηϑεῖτε᾽ ουτὸς ἔστιν ὁ ἄνϑρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ 

4 - Ι Α - “ 

καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῆ διδάσκων, 
᾿ Α 

ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον 
. τύπον τοῦτον. 29 ἤσαν γὰρ προεωρακότες Τρύφιμον τὸν ᾿Εφέσιον 

2ὅ. εϑνὼν ..Ἑ Βεοάδτ αἀνϑρώπων .. Ὁ 58}} δὰ οὐδὲν ἐχουσι λεγεὺν προς 
σε οἱ Ροῦξ ἤμεις γαρ | ἐπεστειλ. 6. ΑΟΕΘΗ 8] αὖ γα ἔδσα οἵη νρ ἀ 

ΒΔἢ ΒΥΓ δὶ εὖ ΟἿν ΤῊρΡ]Ι Οδο... Τ απεστειλ. 6. ΒΌΒΤ 40. 60Ρ 8γγΡ 
ἈΓΡ | ἢ χρευψοντὲς [ μηδὲν τοιοῦτον (-το ΟΕ 81) τήρευν αὐτους εἰ μὴ 
(21. θ06."πιβ 69. 1058. αὐτ. αλλα) 6. ΟΡΈΘΗ 8] Ιοῃρθ ῥ]6γ (40. 66." 69. 
105. ἀγ οἵὴ αὐτοὺς 84) ΒΥ1Ρ Δ,Τὴ 8] οδὲ ΟἿν ΤὨρΡΒ "3 Οος... 1 49. 
οὐχ (6000) ς. ΑΒ 18. 40. 81. νᾷ ΕΥΣ ΟΡ 588} δϑύμυξ 4γὸ [ἢ 187. οἷ 
τε [ αὐμὰ 6. ΑΒΟΡ ἃ] (Ε 8ἷῖ6: απὸ ἐδωλοϑυτων καὶ αὐματος κ. πνιχτοῦυ 

κ᾿ πορνιας) εδῖ.. ς τὸ αὐμ. ο. 6Ἡ ἃ] Ρ]6ν ΟἿγ ΤῊΡΆ Οθ6 | ἡ 88 Ηΐδσ 
Αὑξ οἵα καν (412 οαἰθοᾶ ογη, 418 Οἢτ ΤῊΡ3᾽ δαὰ το) πνικτ. (Βγγ ἂτθ 
ΒΘΙΉΡΡ βὶς ογάϊηδηΐῦ: κ᾿ πορν. κ. πν. κ᾿ αὐμ.) 

20. ΡῈ 8] οπὶ ὃ Ϊ ἐχομένη (418 ἐρχομ.) .. Ὁ ἐπιουσή | εὐσῆεν .. Ὁ εἰσῆλθεν 
Ι εως οὐ (100. οχχῃ οὐ; 10. ε. ο. προσενεχϑὴ) «-. Ὁ ὁπῶως (ἃ ἀοπεο)] 
Ρ οἴὰ ἦ 

21. ὡς δὲ οἴο.. Ὁ συντελουμενῆς δὲ τῆς ἑβδομῆς ἡμέρας Ι Κα 4] ημελλον 

Ι ο 180. δύῃ οδὲ οὐ 84 ἐουδ, ροδὲ γέρω Ροῃ .. ἢ ον δὲ α. τ. ασ. ε- ελη- 
λυϑοτες  συνέχεον 6. ΑΒΡΘΗ 8] Ιοηρθ Ρὶ βδᾷ ΟἿν ΤΡ Οδο.. [μη 

συνέχεαν 6. Ὁ δ] οὐῖ, ᾿ἰΐθτη νυ 6 δσοποϊξαυογιπέ, ἃ σοππιάογιηξ, ἃ] τὰ .. 
412 συνεσχον, Ἑ συνεκεινῆσαν τὲ ] Ἑ ἃ] οὔ πανταὰ | ἐπεβαλαν 6. Α, 

ἰΐθη ς (μη 89.) -αλὸν ὁ. ΒΟΕΘῊ οἷο .. Ὁ8Γ ἐπυιβαλλουσυν, ἃ] ΤὨΡΙἾ 
ἐπέβαλλον ] ἐπ αὐτ. τ. χειρ. (α΄) 6. ΑΒΟΡΕ 8] Ρ] 815 νρ βυγαίΐγ 4] 
ΟἿν ΤῊΡ 5 οαὐ.. ς τ΄ χ. ἐπ α. 6. 6Η 8] ρΡ] 60Ρ 58} ἃ] ΤᾺΡΙΒ 3 Οες 

28. ἐσραήηλευταν (-λειταν ὁ. ΑΒ νάϊ "; ς ἴῃ 49. -λιταν 6. ΟΕΘῊ οἷο; ΡῈ 
υστρ.) ] Ε βοηϑησαται [ τουτου .. ΑΟἾ 4] ῥγΆθτῃ τοῦ αγιου (:: οἵ 6, 
18.)  πανταχη (610) ο. ΑΒΟΡῈ αἱ τὴυ οδί .. ς πανταχοῦ 6. ΘΗ 4] Ρ] 
ΟὨν ΤῊΡὮ Οδο [τε (41 οοΡ δὲ) .. ἢ 81] οπὶ Ϊ Ὁ 95." εὐσήγεν, οἱ Ὁ" οπὴ 
τὸ Ϊ ΒΕ δ] οδὺ (Ο]}Υ"Ὼ89) κεκουνωνήκεν, ἰίδπι Ὁ ἐκουγωνησεν, δ" ἐκοι- 

γώσεν 
29. προεωρ. ὁ. ΑΒΟΡΕ 8] τὴ! ΟΟΡ 5υγΠΙΓ 4] ΤΉΡ]}}3" οδὲ., ΔΉ 8] ἔδγοῦ 
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ἐν τῇ πόλει δὲν αἴτῷ. ὧν ἐγύμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσηχει, ἐν ὃ 
Παελο:. 80 ἐχινήϑε τε καὶ πόλις ὁλη καὶ ἐνέγετο σνιδοουὶλ τος 
λαοῦ, χαὶ ἐπιλαΐβλμειοι τοῦ 1{πίλου εἴλχον κυτὺν ἔξω τοῦ ἱεροῦ. 
καὶ εὔϑεως ἐχλείσϑι σαν εὖ ϑύηαι. 51 Σιτούντων τε αὐτὸν ἀπε- 

χεεῖναι ἀνέη φάσι: τῷ χιλιίοχῳὼ τὴς σπείρῃς ὅτι 61" σε; χέχνται 

Ἱἱερουσαλῆμ, 39 ὃς ἔξαιτὶ. παραλαξδὼν στοατιώτιις καὶ ἐχείτην- 

τάρχας χατέδραμεν ἐπ᾿ κοτοὺς οἱ δὲ ἰδύντες τὸν χιλίαρχον χαὶ 

τοὺς στρατιώτα: ἐπαύσαντο τύπτυντες τὸν Παῖλον. δδ τύτε ἐνγέ. 

σις ὁ γιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐχέλευσεν δεϑχναι ἀλύσεσιν 
δυσίν, καὶ ἐπυεϑάτετο τί: ἂν εἴη χαὶ τί ἐστιν πεποινκώς. 8. ἄλλιι 
δὲ ἄλλο τι ἐπεᾳφώτουν ἐν τῷ ὑχλῳ μὴ δυγαμέρου δὲ αὐτοῦ γνῶναι 

τὸ ἀσχεωὰς διὰ τὸν ϑόρυϑον, ἐχέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἷς τὴν 
παρεμβυληγ. δῦ ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαϑμούς, συνέβη ϑδα- 
στάζεσϑαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου" 
80 ἠκολούϑει γὰρ τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ χράζογτες «{ΐρε αὐτόν. 

Ογ ΤῊρΒ" Οεεοθᾶ ἑωραχοτε-: (3. ἐον. υἱ 6Η). ἰΐοπὶ τῷ (Ξοὰ ἴο] κὰὰ 
απίεὶὴ τιἀεγαηῖ 41] Ϊ κὰτ ἐνομεσαμεν ιὰ ριατενμν), ἰἴΐθπι να ἃ ἀέβέληδε ἐὲ- 

γμηΐ [Ὁ οἵ ὁ 

80. ΚΕὶ τον παιλον Ϊ Ρν ἑάχων, Ἑ ἥάχον Ϊ αὐτὸν .. ' ἔπ οἵὴ 

81. τε 6. ΑΒΕ 8] ΒΥΥ δείμαϊγ 4]. ς δὲ ο. δὴ (ἢ χαὶ ζητ) ΘΗ ἃ] μοῦ νὰ 
ΦῸΡ 58}} ΞΥΤΡ 1] εδί ΟἿγ αἱ [ σπειρὴης -. Α] τῶῦ ΟἿγ Οες -ρας Ι συγκεχι"- 

ται ες. Ἐ(σινχ.) ΘΗ Α] πἴ να γ ἴσο ὁπ (ἰἴοπι ἃ ὁ ὀοη μϑα ἐϑὲ δἰ 6 τὰ 

ΟῸΡ 58 βυγῆϊγ Δγτὴ}) (ἬὭν ΤῊρἢ Οδοὸ ὁδὶ... 1. σιγχιννέται (-νν- σοῦῖα 

ΑὉ; Ριδϑίεγθὰ ΑΒ σινχι) 6. ΑΒ0 18. γρ (ευηγμι δεν) [ ἐεἐρουσαλημ.. 
ΒΥΥΡ ς." δὰὰ εἰάε ἰσίξεεν πε [ασίαπὲ ἐπϑειν" Ἔοίϊον ἐπὶ 

33. παραλαβὼν 5. ΑΘΈΘΗ 8] αἱ νὰϊτ οἴη τῇ (αἀεοιινρί 8) οδί ΟἿὟ ἃ]... Ἰμη 
λἀαβων ς. Β ἃ (διεπερέ 5) [ ἑκατονταρχας ς. ΑΒΡἙ ἃ] .. ς -χοὺς ο. ῸΗ 
841] ῥίον ΟἿγν Τρ Οδο οδι 

88. τοτὲ 47γ. ς. ΑΒΡῈ 8] ρμ Υβ σοΡ δ ἢ ΑΥΥΡ δοίμυϊγ (Ὧν ΤΠΡΗ3᾽ οδί... 

σΗ 8] ρὶυβ60 5] ΤῊΡρ! 1" Οδο εγ7γ. δὲ, ΒΥΥ καὶ 7γ7., 48. εἐ7γ.} ἔἃ ἐπελ. 
αὐτον Ϊ αλυσεσιν δυσιν : ἴα ΒΊΌΕΗ εἷς... Αα Ὁ] Ὀ] -σε -σι (ἴϊὰ 12.) ]} 
αν 6. ἘΘΗ 8] Ἰοηρα ρίεγ Οἢγν ΤῆρΆ Οδς... 1,π οἷ ὁ. ΑΒῸ ἃ] οἱ | τις 
.«.Ἐδτ τι [|τι΄.-. Ὁξτ" τις 

84. αλλο τι.. τϑγ 5υγρ Οἢν αλλα | ἐπεφωώνουν 6. ΑΒΌΕ 8] τι ΤΉ] οδί 
ὡς ἐβοῶν ς. 6Η. δἱ μὶ ΟἸιν Τῆρ!1 Οες (418 ΟἾγΤ8 ἐπεβοων) [μὴ δυ- 
ψαμενοι' δὲ (Ὁ καὶ μ. δ.) αὐτου 6. ΑΒΌΕ 8] Β8}} ΤῊΡΠ5᾽ .. ς μη δυνάμενος 
δὲ ς. 6Η 8] ρον οδί Οδγ ἃ] 

8δ. ἐπι... Ὁ εἰς [Ὁ τὸν παυλον βαστ. ὑπο | οχλοι!... ἵν λαοι' 
86. ἡ οπι τοι; λαοι [ κραΐζοντες (6) 6. ΑΒΕΒΤ ἃ] ρ]υβ᾽" νροὰ (γ 1.5) 

ΒΥ͂Υ ΘΟΡ 8] ΤῊΡὮ οδί (:: οὔ1,6 19, 87.) .. ς κραζον ο. 968 ἃ] γὶ ΟἸιν 66 

Ι αερε (ἃ ἐοῥιε) .. ε΄ ἀναιρεισϑα-ς 
ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΥ. Ν. Τὶ Εάϊ!, 1. 98 

4. ἡ. 
1 ἃς τΆ. 

Υ, 



(6, 86.) 

135,17. 

91, 39. 

10 ΑΟἾ.2], 81. Ι,γ818458 ἐσ υπαβ οὲ Ρααβ νυἱποίαβ. Ῥδυὶ 

8:1 μέλλων τε εἰσάγεσϑαι ἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ 
χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν ὯΝ εἰπεῖν πρὸς σέ; ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γιγώ- 

σχδις; 8 οὐκ ἄρα σὺ 8 ὁ “4ἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν 
ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴ» ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους 
ἄνδρας τῶν σικαρίων; 89 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος Ἐγὼ ἄνϑρωπος μέν 
εἰμι ᾿Ιουδαῖος, Ταρσεύς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης" 

δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὺς τὸν λαύν. 40. ἐπε 
τρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ 1ΠΠαῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαϑμῶν κατέ. 

σεισεν τῇ χειρὶ τῷ λκῷ᾽ πολλῆς δὲ σιγῆς γεναμένης προσεφώνησεν 

τῇ Ἑβραϊΐδι διαλέκτῳ λέγων 

ΧΧΙ͂. 

1 "Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς 

ψυνὶ ἀπολογίας. 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ̓ Εβραΐδι διαλέκτῳ προσ- 

φωνεῖ αὐτοῖς, μάλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν ὃ Ἐγὼ μέν 

δίμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἄνα- 

81. 6090 ὁ παυλ. 6. ἡ (οἴ δὰ ν. 88.) .. ἄγῃ 8] δηΐθ εἰς βοῇ | λεγεν (Α] 
Α]ᾳ νν 8]14ᾳ οδὶ εὐ7ππὲ) τω χιλ... " τῷ χειλιαρχ. ἀποκριϑεις εἰπεν 1 

εὐζτειν (Ὁ λαλήσαι) 6. ΘΗ 8] ἴδσγϑῦθ [0] 8] ΒΥῪ ἅττῖὴ ἃ] ΤΡΗἷ Οοοθᾶ,, 
ς (6000) 1,η δἀά τὸ 6. ΑΒῈ 8] ποὴ ἱΐᾷ τὰ νῷ ΒΥΓΡ ον δἱ ΟἿγ ΤὨρ] 3" 
οδὲ | ἃ ἃ] ελληνιστὴ 

88. οὐκ αρὰ (α 8] ἄρα, Ε οἷο ἄρα) .. " ουὅ [Ὁ ἐγυπτιος  Ε ἐεξαναστα- 
τωσας Ϊ 48. τετρακοσιους Ϊ Ε συιρικαρίὼν 

89. ταρσ. ἀδᾳ πολιτῆς .. ὈδΓ ἐν ταρσω δὲ τῆς κιλ. γεγεννήμενος  ἐπι- 
τρεέψ. .. Ὁ συνχωρῆσαν (ἀ οτΐι8 [να ὁχ ,,εἶν18΄ς αυοᾶ ἀροβί ογίαμ] 

γΌ9Ὸ οὔδεοτο ατξθπὶ πιῖλιῖ ρτὸ δεομ. ἅ8ᾳ μοι) 
40. ἐπιτρ. (Ὁ " Ρτϑθῖῃ καὶ, ἰΐϑιῃη βθα δΌβαᾳ δὲ ἃ 8γγ) δὲ (α 90. ὁπ)  αντον 

“0 Ὁ ΒΔ} τοῦ χιλιαρχοὺυ [ »ν στως ὁ παυλ. ε. τ. α. και σεισας Ϊ τω λαω 

.. Ε 81] ἴον οἷ ΟἿγ (βεὰ ἀΪ ΠΕ’) τη88) τὸν λαὸν .. Ὁ 5.1 819 σρὸς αὐτους Ϊ 

πολλ. δὲ (νᾳ εἰ πιαριο 811. ζαοίο, ἰΐδοτα βϑὰι 81) συγ. γεναμ. (γεναμ. ἐς. ΑἹ 
ς ἴμῃ 49. γενομ. 6. γ6}] υἱ νάϊ, Β δηΐθ σιγ. ΡΟὨ)... ἢ πολλ. τε ησυχειας 
γεν. ] ἐβραιδὲ.. Αἰ ἐδια 

ΧΧΠ. 1. γνυνν ο. ΑΒΡΕΘΗ 4] Ἰοηρθ ρ] ΤῊΡΆ οδὲ... ς (ΞΞ 6" 52) νυν α. ταΐῃ 
ρΡὰ Ογ Οες 

2. προσφωνει 6. ΡΕΗ͂ Δ] ἔογο᾽ δ δὴ [Ὁ [0] δἱ ΤῊρΡ μ᾽ Οδο... α 8] τὴηῦ οδὲ 
(6 αὐἀϊοσιάιι8 ε81) προσεφωνησεν, ἰίδταη ς ἢ προσέφωνεν 6. ΑΒ 8] Ρ] 

(ἀφ ά ἰοφιοδαΐξωγ) ΟἿν ΤῊΡΒΣ [Ρ' οὰ αὐτοὺς (Α" -των) [ παρεσχ. 
(ΤῊΡἢ3᾽ παρειχ.) ἡσυχ. -- Ὁ ἡσυχασαν | καὶ φησίν : βῖο 65 Α], ποη υἱ 

Βο] οἱ οἀϊ καί φησιν 

8. μὲν 6. 6Η 8] Ἰοῃβθ ρὶ] 600 ΒυγΡ δοίμει 4] ΟἿγ (εἴ. ἴῃ οδ0) ΤῊΡΕ Οδς 
. ἴῃ οἵπ 6. ΑΒΡΕ 81 νρ 5λ]ν ἃ] οδῖ Ϊ ἢ τουδ. αγήρ ἐν τ. τῆς κ. γεγ. (Α 



οταίϊο ἅ6 βιι8 δὰ Ομγίβίατη δσοῃνογθίοθθ -ΑΟΤ. 29. 1. 181 

τεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ 
Ὰ λῚ 2 ’ ᾿νβ ’ 4 « [ 

πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων 

τοῦ ϑευῦ καϑὼς πάττερ ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον, 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν Ἂ 
ἐδίωξα ἄχρι ϑανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας 

ΑἉ Ὧν ὃ» « 3 ἃν - 

τὸ καὶ γυναῖκας, Ὁ ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ 

πρεσβυτέριον, παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελ- 

φοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευύμην», ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδε- 

μένους εἰς ̓ Ιερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηϑώσιν. Ὁ ̓ Εγένετο δέ μοι πορενο- 
μένῳ “καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ, ἴ ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδα- 

δ» “- [ Ἁ - ’ ’ ’ 

φὸς καὶ ηκουσὰ φωνὴς λεγούσης μοι «Σαουλ «Σαουλ, τί μὲ διώκεις ; 

ὃ ἐγὼ δὲ ἀπεχρίϑην Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρὸς μέ Ἐγώ εἰμι ᾿Ιη- 
- « “ α Α μ « - 4 3 .ῃῳ 4 Α 

συῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 9. οἱ δὲ σὺν ἐμοῖ ὄντες τὸ μὸν 

φῶς ἐθεάσαντο καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν 
τοῦ λαλοῦντός μοι. 10 εἶπον δέ Τί ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπδν 

81 οδί γεγενημ.) ] δὲ «. 81 οί ΤᾺ] τε; 8811 ἃ] οτὰ [ Ῥοβὲ ταὐυτῇ ποὴ 
ἰηΐεγρο οἀὰ ΕΠ2 (βεὺβ ΟὉ 832) | Β ἃ] (ἢν οδὲ γαμαλιηλοι [ πεπαιδ, 
(νυ παιδευομενος) .. ΕΒ 8] τὴ ΟἸΥ δἀὰ δὲ | κατὰ .. Β (εἰ 4] βαυὰ ἀμ} 16) 

κατ [Ὁ οπὰ ὑπαρχὼν (η60 νῷ Ἔχρυΐη) ἢ Ὁ ἐσται υμ. παντ. 
4. ος .. Ὁ ΒΥΨ ἅτ Δϑίῃυ!Γ καὶ [ Ὁ ἃ] μέχρι, 8] ἑως [ Ὁ 8156 φιηὴ (ῸΡ 
φιιλακὴν 

5. α (ρ" ὅθ. 180. οπ|)} αρχ. ... 187. ΒγῪΡ ς." δα ανανιας [ Ὁὶ μαρτυρῆσει, 
Β ἐμαρτυρὲν, 181, ἐπιμαρτυρει [ἢν ολον τὸ πρ. (Η πρεσβυτερεῖον) ] 

παρ ὧν και... Ὁ 8. ἔχ αἱ 60} 88} 8] τὴὰ ὁπὶ καὶ [ ἢ παρὰ τῶν αδελφων 
Ρτὸ προς τ. αδ. [ Ε δοίμαυῖν αξαν, Η οἵἷὰ αἕξων ἀ8ᾳ δεδεμ. [ Ρ ἐκὲν Ϊ Ὁ 
ἐν νερουσ. 

ὃ. ἔγεν. ὑδᾳ μεσημβρ. .. Ὁ" ὰ ἐνγιζοντι δὲ μοι μεσήμβριας δαμασχω ] 
9Ὲ ἐξεφνῆς ἐκ... Ὀ" απὸ | Ὁ" Ὲ ἃ] περιεστραψεν (Ὁ " -ψαι, ἢ -ψαμε) 

1. ἐπεσα (6) 6. ΑΒΕΗ 8] ἔογοδϑ Αἰ|}8,12. ΤῊΡΉ οδἱ,. ς ἐπέσον 6. ἢ (Ὁ 
ΑἸἰῇ καὶ ἐπεσ.) α δἱ οὶ ΟἿν Οδς | νυν 235. (νρ) σαυλε σαυλε | Ἑ 8] Βοάετ 
ἀδτϊά βυὺρ τε ΑἸ δἀά ἴῃ ἢ, σκλήρον σον προς κεντρα λακτιζειν 

8. τὲ (Ἑορ βδὴ οἵῃδ) .. Ὁ 8] δὲ μὲ 6. ΕΘΗ 8] υἱ νάϊτ οὔτ ΑΓ] ΟἿ χ 
ΤΗΡὮ Οδο οδὲ .. ἴζπ ἐμὲ 6. ΑΒ (οἴ δὰ νν. 18 οἱ 21. 28, 22.) [ ν" να- 
ζοραιος 

9. χαὶ ἐμφομ. (ΡῈ ἐνφ.) ἐγένοντ. (18. 86. γενομένου) 6. θΕ6 ἃ] Ἰοῃβθ Ρ] 

8811 Β..Ρ Δοίμγ 4] Βα τΥ ΟἿΥ (δρῃοβοὶς οἱ. Ὁ μγόοτη γον ὶβ Ηἷ8 [ἴπ 
86}0}} Μαχίηιο δάβουρι8) : ὅϑεν καὶ ἔμφοβ. γίνονται) ΤΠΡὮ Οδς οδί 
ον η 49. οἂὐ (6090) ο. ΑΒΗ 8417 νβῇ ΒΥΤΥ ΘῸΡ 81 ἃτ8 Β6α (:: δί υὰΐγ 
το] δία ἔαΐ88δθ. Οοτητηθηἀδηίυσς οἷ. 60 αὐυοά εἐμφοβ. γενεσϑ. ῬΓΔΟΙαγ 

Αροο. 11, 18. δΡ. 80]. 1,ς Ἰορσίίαγν :μο 34, ὅ οἱ 87. Αοἱ. 10, 4 εἱ 24, 2ὅ.) 

 ΕἘᾶτ ἃ] κουον 
10. ν εὐπα [ 69 κυριος 6. ἢ 888} (υτι ὁ δὲ κυρ.) δοί (σὲ ἀκ πιλὲ) .. 

΄ 95 

9, 1. 

9, 8 κ5. 
84, 12 κα. 



9, 17 8κ. 

9, 96. 

132 ΑΟἼ΄. 22,11. Ῥαυ]ὰβ ἀδ 86 δα ΟἽ γ. δοῆνθῦβο δὲ δὰ ρβϑηΐββ 
--..οὄοοὄοὄοὄος.. -..-.-...-.-. ...-.-.-..- Ὁ ὃ ς΄’ 

πρὸς μὲ ναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται 
" ’ τ ’ ’ - ε ,: 2 2. » 

περὶ πάντων ὧν τέτακται σοι ποιῆσαι. 11 ὡς δὲ οὐχ ἐρέβλεπον 

ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐχδίνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συν- 
ὄντων μοι ἦλϑον εἰς ΖΙαμασκόν. 12. ᾿Αγανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς 
κατὰ τὸν τύμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων 
᾿Ιουδαίων, 1ὃ ἐλϑὼν πρὸς μὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι Σαοὺλ, ἀδελφέ, 
ἀνάβλεψον. καγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 ὁ δὲ εἶπεν 
Ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σὲ γνῶναι τὸ ϑέλημα 

αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στύματος 
αὐτοῦ, 1Ὁ ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώ- 

ρακας καὶ ἤκουσας. 10 καὶ τῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ 
ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμδνος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

11 ᾿1γένετο δέ μοι ὑπυστρέψανει εἰς “Περουσαλὴμ καὶ προσευχομέ. 
γου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσϑαι μὲ ἐν ἐκστάσει 18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν 
λέγοντά μοι «Σπεῦσον καὶ ἔξελϑε ἐν τάχει ἐξ ̓ Ιερουσαλήμ, διώτι οὐ 

αἰ8 Οβοθά ογχῃ εὐπὲν [ πέρι πα. ων τέτακται (48. 99. ἐντεταλται) σοι 
(Ε ομι, 81] οδΐ σε) ποι.(48. 99. ῥτάθιῃ τι σὲ δει), νρὶ 6 46 οπιπίν. φιας ἐξ 
(6 οἵη) ορογίθαξ ξασετεα .. Ἡ 815 ΟἿΓ τι σὲ δὲι ποι. 

11. οὐκ ἐνεβλ. (Ε 18. ερλ., 412 ΤᾺΡΙΣ ἀνεβλ.) .. Β ουὐυδενεβλέπον (ἃ 5.1 
Ῥ πὰρ μὲ ατθηι βιρ Ὑ 6 ῖ, ποπ υἱἀοδαηι) [ Α χειραγωγ. απὸ 

15. εὐλαβὴς ὁ. ΒΔΗ Δ] μ]υ885 ΟἸγ ΤῊΡΗ οδὲ (Δοίμαῖγ δοπια δὲ ἐἐπιδηδ ἄξιπι 

866. ἴδρ., ΒγΥ ὑμδέμα ὧι ἰερα 610) .. ς εὐσεβὴς 6. Ε 8] Ρ] (Ω0ρ Β8ῃ γεἰφέοϑειδ, 

ΒΡ ρζι) Οος (78. ἀπίθ αϑὴρ)....Α νῷ οἵα (49. :: δῖ ἀνὴρ κατα τ. ν. 
[411 δα ἀἰδηποηΐο ἤοπ ορὰβ μα θοῦ; μοι οταἐοθαίαγ ᾳυοὰ δα ἀϊίαπι 
ογαῖ, Εὐλαρβής νατο, αιδθ νοχ 1μο6 μτοργία ββὲ [οἵ 3, ὅ. 8,2. ἴο 3, 25.], 
ταϊ αἶτη6 Βα υΒι1 αἰαὶ οΥααἱ μοίΐοβί ργὸ εὐσεβ.)}} Α᾿ μαρτυρομενος | κατοι- 

κουντων (ομλ ἃ (γ2, 80. μγάθῃ μαϑητῶν καὶ των) 6. ΑΒΕ 8] 88ὲ τῶι 
νβ (6(. 81 ἃ], ποι) ἀθῃλλ ἴ0] 41) ΒΥ ὁῸΡ ἃ] Οϑε... 6Η 8] ἔθγϑὔθ νν χὰὰ 

Οἰγὶ ΤῊΡἢ οδὺ (718. οδὲ ρυβί οι.) δὰὰ ἐν δαμασκω 
18. μὲ ς. ἘΘΗ 8] αἱ νάϊγ οπῖη ΟἿγ ΤῊΡἊ Οες εδὲ... μὴ ἐμὲ ὁ. ΑΒ (οἴ δὰ 

ν. 1.) [ἃ ἐβλεψα | εἰς αὐτὸν .. ἃ Β8}} ΟἿὴ 
14. ὁ δὲ εὑπ. (ἀ 8γγ 81] εἰ αϊ:.)... 28. ἃ βγγ 58} ἃ] δδὰ μον | Δα 8] προε- 
χειρησατο | καὶ (Α" οἱ!) ὑδεὼν [αΣἃ 95." οἵχὰ του 

1ὅ. Β μαρτ. αὐτῷ προς (Εὔ" εἰς, ἢ πανς) π. ανϑρ. ἐσή ] ἘΠῚ Α1δ Ῥ] αγθδυθ 
οδὲ ὧν τὲ εωρ. (α ἃ] εορ.) 

10. αὐτοῦ 6. ΑΒΕ Ὁ] τῶι νν ρῥ]οῦ ΟἸν ΤΊρῊ Σ᾽ οδὲ.. ς (ΞΞ ΟΡ 52) του (αἱ 
Ο1) κυρίου 6. ἀΗ 8] Ρὶ 41 ΤᾺΡὮἷ Οδο (813 8] δἀὰ εὐ) 

17. μον ὑποστρεέψαντι (13 Οἢν ΤΏΡ 5 -φοντι, 413 -ψαι)... 25. 10ὅ, μὲ 

τψαντα Ϊ προσευχομένου μοι" .. Ἑ 815 (νβ 41) ΤἈΡἢ Σ᾽ -μένὼ (68. 99. 
ΤῊρἢΣ δαὰ μοι), 38. 105. -μένον (2. δἀὰ τε)... ἃ ΟὨγτῖχι οπὶ καὶ ργϑε- 
οοάρη8 [ με... ἃ 815 μου, 814 δΥπι ΟΤὴ 

18. ἐδειν.. αἱδ ἃ εὐδὸν [ τὴν ὁ. ΕΘΗ ἃ] θῆρθ γον ΟἿγν Τῆρ]ι Ω6ς οδὶ... 
12 οἵη 6. Α8 8138 (ἃ ἐσοέἑμιονίμπι Ἰισμηῆ ὑτὸ σοι τ. μ. π. ε.) 



“ΟΝ Ἰορζαῖο δσροπθῃβ ἔχγογοπι οσυϊῖαι ᾿]ούτιπι. ΔΌΤ. 9. δὰ, 188 

, 3 ᾽ λιν - " ᾿ 5 

παραδέξονταί δου τὴν μιρτυρίι περὰ ἔμοῦ. 1 χασὼ εἶπον Αυ- 
2 »»» - Ψ - “4. , ᾿ ᾿ ᾿ 

ριξε, αὕτοι ἐπίστανται ὁτι ἐ- ὦ ἢ.» φυλεέχι ὧν χαὶ δέρῶὼν χιισὰ τὰς 
ἢ ν , ΝΞ .ν 5 - ἣ 

συναγωγὰς τοὺς πιστείοντις ἐπὶ σέ 3) χαὶ ὦτὲ ἐξεχένγετο τὸ 
μ“ ’ - ’ , - Ἂν νυ . Χ ᾿ 

αἷμα «Στεφάξου τοῦ μαωτυρὸς σου. καὶ εὐτὺς ας" ἕῳ ξιστοὺς χα 
“-- Ἁ ““᾿ 4 ᾿ - » ᾽ - [ 

συνευδοκῶν χαὶ φυλάσσων τὰ ἱμεέτιιε τῶν ἀνιιρουν τῶν αὐτὸν, 
Α 4 ᾽ ᾿ - ᾿ . κ - 

21 καὶ εἶπεν πρὸς μέ Πορεύου, ὅτι ἐξ εἰς ζϑνν παπιὰν ἔξαπο. 
- ἄς Α Ὺ -ο [2 -“εΦ᾽ Ἁ ΠῚ - 

στελῶ σε. 22 Ἤκχουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λύ; οὐ. κι ἔπὴ- 
4 ᾿ 3 - ᾿ - - ᾿Ὶ - ὃ 

ραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες “[ἴοε ἀπὸ τὴς γὴς τὸν τοιοῦτον 
3 Α “- ᾽ Α -- τὰ 4“ «Ψ᾽ . - ᾿Ὶ 

οὗ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ᾿ὴν. 22) χραυγαζόντων τὲ αὐτῶν χαὶ 
’ Α « ’ Α ,,4..} . νι, 

ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ χοριουτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀξρα, 
2 4 2 ς ’ .» ᾿ γἊ ᾿ ᾿ ,, ν᾽ 

ἐχέλευσεν ὁ χιλίχοχος εἰσίγεσϑαι αὐτὸν εἰς τὴ» παρεμβολὴν 
, 2 ω », ἢ “ 3 - « ν», μ 

εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθϑαι αὐτόν, ἦα ἐπιγνῷ δι ἣν αἰτίαν οὕτως 
, » “« πὴ " ») Ἀν - « 

ἐπεφώνουν αὐτῷ. 20 ὡς δὲ προΐτειγαν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσι», εἰπὲν 

19. Ε (ἃ ὁ υρ αἱ φηΐ ογεάοδαπῇ) τ. πεπιστειχοτας 

20. εξεχυφνέτο (-νν- α. ΑΒἢ 817 Β΄ το ]] -»- : οἴ λα 10 11. δὺ. Ὁ, ὅ0. ο, 
ΡΡ) ὁ. ΑΒΕ 417 ΤῊρἢ' οαίοοά  ς εἐξέχειτο ὁ. (8 ἃ] Ἰοῃσο 0] (Ἴσ ΑἸ στέφα 
γοι! 6. ΒΕΘΗΕ αἱ υἱὐἱ ναΐν ἔθ γα οἵὴῃ ΥΥ̓ οἵη (τ ΤΡ (δὲ οαΐ, (ὑἸῦθοος 
Α θ8. (4135 ροβὶ μαρτ. σ. ΡΟ) [ αἃ 1 Ομσθα πρωτομαρτυρος (ἴν ΑΥῪΡ 
πρωτοι μαρτ.) 1 ἃ οτὴ σοι (εἴ. 38. ὁ.) καὶ [Α 37. ἐστως [ συνευδόκον 

6. ΑΒΡ (γάϊτ; ἃ ἀ68ο) Ε 40. (413) νᾷξ ὁορ καῇ δου γι ς (- Εἰἰν δ.) 
θὰ τη αναιρησει αὐτου! (:: 6Χ 8, 1.) 6. ἀπ Ἀ] »]}ῸΓΥ ΔΥΤΡ ἈΥΡ Α] ΑἹ ΟἿ 

ΤῊΡὮ Οδο οδὺ (ΒΤ τὸ τῇ βοιλῇ τῶν ἀναιρούντων αὐτόν, μοκίοκῃ τκὰ 
ἱμ. τῶν λιϑαζόντ. αὐτι} ] καὶ φυλασσων (131. φυλ. τὲ} ὁ. ΑΚ αἱ αἱ 

νὰϊν Ρὶ νρ “00 88} ἃ] οδὲ .. απ ἃ] μ] 1860 ΒΡ ἈΓΡ 41 ἃ] (ἢν ΠΤ} 

Οες οἷ καν 

21. ὁ προς ἐμε Ι τ 25. εϑνος [ Ὁ ΑἸἢ ἐξαποστέλλω, ἘΞῚ ἀποστέλλω 

22. Ὁ ΒΥΓαΓ ἃ] ἤχούυσαν Ϊ καϑηκεν 6. ἈΒΟΘΈΘΗ ἃ] ἰοῆρο γὶ Πὴρρ ΔΙῚ 
σἢν ΤᾺρΡἷ οδὲ.. ς (--Ξ ΟὖὉ 52) -κον ὁ. πιΐη τὰι ΤὮρ}}3 ()66 (ΑἹ ΑἸΐῃ 
-κει, 841 -καν) 

98. α δ] ῥ᾽ υ859 Οἢγ ΤᾺΡΝ" Οοοϑ χραΐζοντῶν τὲ ὁ. ΑΒΟ ΒΥΥ δοι τ αἹ 
᾿ς δὲ 6. ῬΕΘΒ Αἱ υὐ νἀϊν οἴῃ νρ' ΟΡ ΒΥΓΡ 4] δὲ (Ὧν ἃἱ [9 οἷν 

αὐτωνῦ [ ῬΈΘΗ 4] τὰ ΤῊΡΗ Οοοθά ριπτοντωῶν τὰ ὑματ. ..Κ να ΑἹ μι 
δὰὰά αὐτῶν  αερα .. Β΄ οὐρανὸν 6. " Β.Υ Οδβεϊοά 

34. ὁ χιλ. εὐσαγ. αὖτ. 6. ΑΒΟΌΕ 8] πιὰ νρ ΑΥΥΑΙΓ 4] (Ὧν 1 0}}2᾽ .. ς αὖτ. 
ὁ χιλ. αγεσϑ. (ΒΕ αὐ ὅΖ εἰσαγ. ὁ. Αἱ τλῖι ὁ81) 6. ΟἨ Ἀ] Ρὶ (ἰδομν 6 0}}79 
ΤΡ 51044 α,γ.) ΤΠΡΠ" Οδς ὁδὶ Ϊ εὐπας ὁ. ΑΒΟΡῈ 81... ς εὐπὼν 6. ὡἹ αἱ 

ῥἷογ οδί σἂν αἱ [Ἑ ἃ] ἐταΐζεσϑαν, 4. ἐξετ.,), Ὁ" ανεταξειν [ΑΔ 415 (}ν 
εαὐ γνω [ 5 181. χατεφωνοιν (0 ροτῷ πέρι αὐτου), 98.μ|6' (Ἰν κατε- 
βοων, 81 ἐφώνουῦν (ροσῷᾷ αὐτῷ!) 

25. προετειναν ο. Βα 8] ἔδοτε (10. -ναντὸ) (ΟἿ γ (418 τιββ) σαί, ἰἴσηι 

προετεινὸν ΔῈ 8] ΤῊρΡΗΣ ; ̓ΐοτὰ προσέτειναν (ΟΠ Δ] (ἰἴοπν νν (0 Γ6 ΟἸηὶ 

αἀρινίπσίβδεπε [να], ἐαίοηἶδ8. [6] οἴο): ἰἴοπιὶ προσέτεινον ΟἿν (ν] 6 
Δηῖ6)-.. ς (ΞΞ Οὐ 32) προεέτεινεν 6. τηΐπ Ρ] Ο ες (Η 4] ΤΉΡΕἾ σροσετει- 

Ψ΄ 

Ἁ τὸς 

ἕν πὰς 
Δ, 9. 



16. "7. 
28, 21, 

ΨΊ, 88. 

141. ΑΟἹἸ.22,206. Ῥβυϊυβ 8 86 οἶνα ΕοΙηδηο δτοϑὺ γϑυθ 6 ΓᾺ. 

πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑχατόνταρχον ὁ Παῦλος Εἰ ἄνϑρωπον Ῥωμαῖον 
καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 20 ἀκούσας δὲ ὁ ἕκατον- 
τάρχης προσελϑὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων Τί μέλλεις 

«- ᾿ ᾿ 4 « « “-ὠΟἢ δ] Ἁ ᾿ 

ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνϑρωπος οὗτος Ρωμαῖός ἐστιν. 21 προσελϑὼν δὲ 

ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ “έγε μοι, σὺ Ρωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί. 

2 ἀπεχρίϑη ὁ χιλίαρχος ᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν 
, 3 ’ ε , τ »" ἢ , Α 4 ’ 

ταύτην ἐχτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη ᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 
. 2 ’ ᾿ 2 , » 2 - ς 5» Ἁᾳ 3 ’ ᾿ 

29 εὐθέως οὐν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὑτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν 
ν ες ’ ΝΣ) , 3 4 σ « “ἢ 3 τσ 

καὶ 0 χιμαρχος δὲ ἐφοβήϑη, ἐπιγνοὺς οτε ωμαῖος ἔστιν καὶ ὁτι 

ἣν αὐτὸν δεδεκώς. 

γεν)  ἑκατονταρχον (Ὁ 78. -ρχην) ὁ παιλος (600 ἃγπὶ ἃ] ροϑὲ εἰπ. 
ΡΟ") 6. ΑΒΟΕΘΗ δἱ υἱ νὰν ΟΠ νΥ ἴδσα οἵ οδΐ Τρ Οδο .. ἢ ΒΥΓΡ 

Οδγ ὁοπι ὁ παιλ. (6Ὁ9 49.) ἡ ἐξεστ. τι. ρμοβῖ Εν ροη ᾿ 
20. υ τοῦυτὸ ακοισας ὁ Ϊ ἑκατονταρχῆς 6. ΑΟὉ ἃ]... ς -χος 6. ΒΕΘΗ 8] 

ΡΙοσ οδὲ ΟἿγ 4]. Ῥσγβείοσα ἢ 1837. δά ἃ οτι ρωμαιον ἑαυτὸν λέγει τὸ 
χιλ. ἀπηγγ. (Ὁ" ἐπὴγγ.) ο. ΑΒΟΡῈ 8] τι νρ δὶ τὰ ΟἿγ ΤῊΡἢ 5 οδί... ς 
απ. τῶ χιλ. 5. ΘΗ 8] Ρ] 8ΔὉ᾿ᾧ᾿ 51 ΤΈΡὮ" Οες [ λέγων .. Ὁ 99. 187. 5ΥΥΡ 
ΟΠ, οἴαβαπθ Ἰοθο Ὁ 99. βγγΡ ς." αὐτῷ Ϊ τι δ. ΑΒΟῈ 89 τῷ 4] τὰ οδΐ.. 

ς (ΞΞ ΟΡ" 82) ρὕβϑϑπι ορὰ ὁ. Ὁ6Η ἃ] Ἰοῃρθ Ρ] δείμα! Γ ΑΥΡ 8] ΟἸ)ν ἃ] τ" 
Δοῖμυ Ὁ οτὴ γὰρ 

21. Ὁ τοτὲ προσελϑ. ο χ. ἐπηρωτησὲεν αὐτὸν Ϊ αὐτῷ .. α τῷ παυλὼ | συ 
6. ΑΒΟΘΕΗ 8] Ἰοηρα ρὶ νυν τῦτὶ εδὲ οἱ Ατηπηοδὺ,, ς (ΞΞ 6 85:2) ῥγβϑϑιῃ 
ἐν δ. α δἷἱ πιὰ νρϑᾶ (εἰ. ἀριηϊᾶᾷ, ποη 81: ἔπ [0] 41) 4] ΟἿΥ 4] [ ἐφη Ναι 
..  εἰπὲν ἔιμε 

28. απεχριϑή α. Αα 40. 96. 142. ΔΥΠὶῚ ΔΥᾧΡ 8] ΟἿγ.. [μη δἀὰ δὲ 6. ΒΟῈ 4] 
6ῸΡ βυγαῖγ 4] οδί, ᾿ΐθη ς 88 τε 6. Η 8] ρΗὶ νᾷ δ ΤΏρῃοὔδο .. ἢ και απο- 

κριϑεις, ῬοτδθηΒ ὁ χιλ. (ἢ δἀὰ καὶ) εὐπὲν αὐτῷ (" οτῃ) [ πολλου .. Ὁ 
οὐδα ποσου. Ἰΐοτη Βεά:.,,Δ}184 οαἰτῖο τηδηϊοδίλαβ αὐἱὰ ἀϊχοτῖ ἰδ πυδί: 
Ρίασῖ ἐνίδιιιι8 Ταπὶ ζαοίϊα ἀϊοΐβθ οἵνυεηι Ποπιαπῖηι 6885843 ἔσο δπῖπι δοῖο 

φιιαπίο ρτείΐο οἷυϊϊαξοηι ἰϑέαπι ροδϑεαϊ. Ἡογάΐα ῥτίοτα οἷ. θοἤθα [ ΑΕ 

πολιτιαν [ Ο οἴχ τὴν [ ὁ δὲ πα. ἐφῆ .. Ὁ παιλος δὲ ἐφή .. Ἡ οπὶ | δὲ... 
ο 814 ΤῊΡΒἾ" οπ|, ΘῸΡ οἷχ δὲ καν | Α ἃ] γεγενημαν 

29. εὐϑεως οὖν .. Ὁ δΔοίμαυϊ, τοτὲ (ροβὶ απ αὐτου ἀοῆοϊξ γδτ οἱ 18) [Ε 
νβ οτι πολιτῆς ρωμ. [ ν αὐτὸν 6. ΘΗ 4] μ]εν ΟἿγν ΤῊρΡἢ Οες... [μη 
αυτ΄ ἥν 6. ΑΒΟῈ 4196 ΤῊΡἢ3 οδῇ ΑἹ (ΑἾ ἃ] πὰ ΤΡ" δεδώκως, 413 
δεδουκ.) ὁ δεδηκως (Δα υἷγ ὁπ καὶ οτι ἡ. α. δεδ.). Ῥγαθρίοτοι 187. Βυτρ 

ο." δὰά και παραχρῆμα ἐλυσὲν αὐτον 
80. ἐπαύριον... 187. ἐπιουσὴ 1 τὸ τι .. ΕΒ οἵχ τὸ [ 187. κατηγορεῖτο ᾿ 

παρα 6. 68 ἃ] ρὶ ΤῊρΡΗἷ Οδς... π ὑπο 6. ΑΒΟῈ 8] ἔογοξϑ ΟἿγν ΤὨρΠ5 
οι [ ἐλυσεν.. 187. ΒΥΥΡ ο." ρύδοιῃ 187, πέμψας [ αὐτὸν 6. ΑΒΟΕ 8] πὰ 
νν ῥΡῖογ ΟἿγ... ς (Ξε. ΟὉ δ2) δαὰ απὸ τῶν δεσμῶὼν ὁ. ΔΗ 8] Ρ] δϑίῃρρ 

(ϑοῖϊοτε οὗνι8 υἱποιιΐα) ΑΥΡ 81] ΤΡ Οϑο οδῇ  συνελϑευν δ. ΑΒΟΕ ἃ] μὴ νῷ 
ἃ] τα ΟἿγν ΤῊρΡὮ 5 οαί.. ς (ΞΞ αν 82) εἐλϑεεν ς. ΘΗ 8] οἱ ΒΥ Θ0Ρ δϑῖἢ 
αἱν ΤὨΡἢ1 Οϑο (99. 187. εὐσελθϑ.)} ] παν 6. ΑΒΟῈ 8] μὰ (40. απαν) νᾷ 
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ΧΧΠΠ. 

80 ΥΤ δὲ ἐπαΐεοον ἰοιλίμενος; τνῶνεα τὸ ἀσφαλε-. τὸ τὶ 
χαεηγορεῖται παρὰ τῶν ἴοτδιυων. ἔλεττεν πετὸν χαὶ ἔχελεασεν ἀὺν- 
ελϑεῖν τοῖς ἀρχεεοεῖ; χαὶ πᾶν τὸ σιτέλμον. χαὶ χατειχεκτὼν τὸν 
Παῦλον ἔσεχσεν εἰ; αἴτοῖς. (ΧΧΠΠΠ0}} ἀτενίσας δὲ Παεξῖος τῷ 

συνεδρίῳ εἶπεν “Δ τδρες ἀδελη οἱ, ἔ, ὦ πάστι σενειδησει ἀ;αῦζ πεπο- 

λέτευμαι τῷ ϑεῷ ἄχρι ταέτι- τῆς ἡμέρας. 2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς “ἔτα- 
γία; ἐπέταξεν τοῖς; παρεσεῶσιν εἰτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στώόμμι. 

ἢ τότε ὁ Πατλος πρὸς αττὸν εἶπεν Τύπτειν σὲ μξλλεε ὃ ϑεὸς. 

τοῖχε χεχονιαμένε χαὶ σὲ χάϑι χρέγων μὲ χατὰ τὸν τόμον. χαὶ 

Ψ᾿, τι. 

παρατομοὸν χελξίεις μὲ τύπτεσϑαι; - οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν "ι.τ τὸ, υ» 
ἀρχιερέα τοῦ ϑεοῦ λοιδορεῖ. ; Ὁ ἔφη τε ὁ ΠΠ}αὖλος Οὐχ ἔδειν, ἀδελ- 

’ σ Φ Σ» - ’ Φ ν ---(Ἅ΄Ὶ - ὡ 

ᾳφοί, ὁτι ἔστιν ἀρχιερεῖς γεγρπται ;κ0 “ρχογτα τοῦ λαοῖ σου "Ἐν τειν 

οὐχ ἐρεῖ; καχώ-. Ὁ γνοὺς δὲ ὁ Παξλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶν “Σαδ. 

δουχαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔχραζεν ἐν τῷ σττεδρίῳ ᾿«ἔνᾶρες τὨ «. 
ἀδελᾳοί, ἐρὼ Φαρισαϊῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων" περὶ ἐλπίδος καὶ νι, τι. 
2 [ή - »ν ’ - ο νὴ “- Φ 

ἀναστάσεως νεχρῶν ἐγὼ χρίσομαι. 1 τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλησαντὺς 
» » ’ ἄν ΄ Ἁ τ' ’ ν» ᾿ ᾿ » 
ἐγέτετο στάσι; τῶν Φαρισαίων καὶ “ΣΣαδδουχαίων, χαὶ ἐσχισθι; τὸ 

(οπεπε)ὴ (Ἷς ΤἈρ" οδί... ς (Ξ-, ΟὉ 8:) οἀον ς. ΟἩ Αἱ γὶ ΤῊρῃ" Οες ] 
σιτεδριον ᾿ς. ΑΒΕῈ Δ] εγεῖθ γρ σῸΡ 5Δ}} ΣῚΡ ἃ] (Ἣτ εδὲ... ς (ΞΞ ΘΟΌ ἃ:) 

δὰὰ αἰτῶν ς.- ΘΗ 8] ρΡ] διτ (5γτ) δἱ Τρ Οες 

ΧΧΠΙ. 1. παιάο: (ς. Β 40. δ7. 130. 187. 180. ςδὶ ΟἾγχῆ; ς 49... παιλ. 
ς. 65 ἃ] ρὶ Τρ Οεδς) τω (40. νρεῖ ΤΏΡ ἐν τω) σινεδρ. ς. ΒΘΗ αἱ 
Ρἷεγ νυ ρὶ Οἢγ ΤΕρ᾿ Οδς εδὲ... [ἢ τω σιν. (οἱ ὡς εοποίξῥω) ο παυλ. 
ς. ΔΓΕ δἱδνυρ βγ.υ [εἰ 

2. ἐπέταξεν .. Ο 815 εδὶ ἐχελεισεν 

8. ο υξ (μου δὶ ἔπ ἰ0] 4]) ἃ] εεσ. πρ. αὖτ. [ οὐ" ΟΥ κεχονιασμένε Ϊ πα- 
ρανομῶν .-. συ ἃ] [οἴ ἃ] παρα τὸν γόμον 

4. εἰπαν ς. Β.-ς (πῃ 49.) -πον ἐς. τε] υὐ νὰ γ 

ὅ. ἄρχοντα 6. (Ἐ6ΘΗ Δ] υἱ ναϊν ἔετα οἵ ΟἿγν ΤὨρΡΒ 1 Οδο οὶ... [μὴ 
ΡΓΆΘΙΩ οτι ας. ΑΒ 183. 37. ΤὨΡΗ ΝΣ 

6. ἐχραΐεν 6. ΒΟ Α] οαἱ.. ς (25) ἐχραξὲν 5. ΑΕΘΗ ΑἹ] γ}]6γῦ νᾷ δὶ μὶ ΟἘγ 
δὶ | φαρισαιῶν δες (ΟΡ) ο. ΑΒΟ 417 υρ 5.0Γ οδὶ Τεῖῖὶ... ς - σαιοι' ς. 
Ε6Η Βεάξτ δἱ ἰοῆρε ρὶ] νν ρὶ ΟἿγ ἃ] | ἐγω 866 ς. Αοδ" (Ἰΐϑι ") ΕΘΗ ἃ) 
οἱ νάϊΐγ οτη νᾷ 8] τὴ οδὶ (ΟἿΣ ἃ] .. Β 60} ἃ] οἵὴ 

7. λαλησαντος (Β 415 λαλουντος) ς. Ο6Η 8] Ρὶ] ΟἸιν ΤᾺΡὮ"" Οες «δὲ... ἢ 
εἰπόντος 6. ΑΕ 8] τὴῦ (νρ ἀϊχίδεει) ΤῊρΡἢ3 [ ἐγένετο ..ἕ Β ἐπέπεσεν] 
σαδδουκαίὼν 6. ΑΒΟ 84] ρπὶ ΤῊΡΒ" (Ε 41] ΟἿγν ΤὨΡΒ 5) .. ς Ρσϑοῖὴ τῶν 



Ἰ;ς 20, Ζ ρμν. 

18, 9, 

19, "1. 

180 ΔΑΟΎ. 28, 8. Πιβει θη ΡΠ αγίβδοὶ οἱ βαἀδάποϑοὶ. Υἱϑῖο δα. 

“- ἂς Α 

πλῆϑος. ὃ «Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μηδὲ 
- ὥω ΑἉ φ ΓῚ -ὔὅ 

ἄγγελον μήτε πειεῦμα, «(Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 
’ ., ν" Ξ 

ὃ. ἐγέγετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες γραμματεῖς τοῦ μέ 
- Α Α ς 

ρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν 
3 - 3 ’ ’ ᾿ς » Ἁ - ϑᾺ ἢ 1] Δ». 

ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ τούτῳ᾽ εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος; 
- , { 

10 πολλὴς δὲ γεγρομένης στάσεως εὐλαβηϑεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ δια- Ϊ 7 ἘΜΈ μη 
-᾽ ς “- «. 3 » - 3 ῖ ᾽ ; 

σπασϑῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν 
ΙΑ ’ 3 Α 2 ͵ 3 ἅν Ἦ .] Ἁ ’ 

ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσον αὐτῶν ἄγειν τὲ εἰς τὴν παρεμβολήν. 
τ; ’ , -ε : 

[1 τῇ δὲ ἐπιούσῃ τυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν Θάρσει" ὡς 
Ἁ -« « σ - Α 

γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτως σὲ δεῖ καὶ εἰς 
ἽΠ, με: : Πώμη» μαρτυρῆσαι. 

ας. ΘΒ 8] ρὶ ἐδὲ Οδς (Ε 4] 5υγΡ 58] ΟἸνν ΤὮρ 3 των σαδὅ. καὶ φαρ.; αἱ 
ἴθ οπὶ χαν σαδὺ.) [ΞΕ διεσχισϑὴη 

8. [,π68ἅ. πιῖπ. (ρογ Θγγοόσϑιῃ οἷ, τηλὶ. ἐσχ. μὲν τὸ πλὴϑ.5 σαδδ. γὰρ οἷς) 

ΟἿῊ μὲν 6. Β6 νρ Β8ἢ σοῃίγα ΑΓΕΈΒΤΟΗ 8] υὖ ναΐν οἵη ΟΡ ΒΥΓΌΪΓ 4] οδί 

ΟἸιν αἱ [μηδὲ 6. 6Η 8] ἰοῃρθ μ] Οἢν ΤῆρΡἢ" Οες.. Πη μῆτε ς. ΑΒΟῈ δἱ 
ἴεγ615 ΤῊΡἢ5' οαί. Οοίογαπι [.η: (σαδδ, γὰρ - - ἀμφότ!) 

9. γραμματεις (Ε΄) ο. 65 ἃ] ἔοτ 35. φουπα (ν]46 ρο81) Οος (ἐἴεπὶ 21.» 
ΒΥΤ ΑΥΘ' ῬΣΆΒΠῚ τυῦὲς) .. ς οὐ γραμμ. 6. τηῖη ποῃ τὴῦ ΤἼρΡὮἷ᾽.. ΒΟ 8] τὴὰ 

ΒΆΝ 4] Ὀϊὰ ΟΠγὶ ΤῊΡἢ Σ᾽ οαἱ τινὲς (4101 ΟἾγ 1 οὐ, ἰΐθιι 5 υΥΡ ) τῶν (Ὁ 
ἐᾷ των) γραμματέων, ἰίδτη Τωη τινὲς 6. ΑΚ 18. 15. 25. νρ οορ (:: γραμ- 

ματεις 411} Ἔχρ!οδίϊιι8. ἀϊχογαηΐ Γορομοπίθβ τινὲς τῷ» ν6] ἐκ τῶν γρ. 
[5΄παΠΠοῦ ν. 12.}, 41} 8418. Πα θα σα ἢ τὺρὲς τῶν φαρισανωψ, ἰὰ αυοᾶ 

οἰηἷηοῖ, δοσυγαίί ον θὰ8. ροβί Ὁ 18, 411] ἀδηΐαπα αὐτὰ ργδθρο- 

ποο πηϑ]πογαπίὶ αἰοὰ ᾿ρϑαπὶ παι δἰ παπὶ ἃ 1060 δι α88.}) [ 1ζἢ ὁπ 

του μέρους (ΤῊΡὮ] τὸ -ρος; 413 τοι" γένους) 6. ΑἙ 18. 1ὅ. 25. νᾳ οορ 

(5 χιίάδαπι βογίδατγιπι δὲ ραγδ ρῆαν., δαί υἷτ δογῖδας εὲ »λαγ.) [αγγελος 
ΓΟ. ΑΒΟ᾿Ε [οἵ 413 νῷ 00 Δ6 ἢ}: βΒυῪΡ ἅτιη, ἰΐοιῃ αἱ νά τ Απητη δῖ (γί46 
οαἴοχ ἢ. 309. ἀσαφὲς τὸ ῥητόν' ἢ γὰρ λείπει τι αὐτῷ πρὸς ἀναπλή- 
θωσιν τοῦ νοήματος - - ἢ ὡς ἀπὸ τῶν φαρισ. τὸ ῥῆμα λεκτέον - ἀντὶ 
τοῦ ᾿Ιδοὺ τὰ περὲ ἀναστάσεως λαλῶν δῆλός ἐστιν ἢ διὰ πνεύματος 
ἀγ. ἢ δί' ἀγγέλοι. κατηχηϑεὶς τὸν τῆς ἀναστ. λόγον) ἘπίΠ4] ΟἿγ (ΟὨτὶ 
42 ἴῃ ἴμ8ο ἰοχία οπι) 181 4}Ρ9] ΤΉρΙι Οες... ς (ΞΞ ΟΡ 52) δαὰά (:: οἵ ὅ, 
89.) μη ϑεομαχωμεν (Η -χόμεν) ς, ΟἾ ΘΗ Α] ρ] 6ὺ 88}} ΔΥᾧἑΡ 3] σδ  (Ογσι δα) 
ΤΏρΡΒΙΧΟ Οοοὐἶχὶ (θγγ αὐ δἀὰ φιιβᾷ 68ὲ ἔπ ἢοο 3) 

10. γενομ. (8 γινομι.) στασ. ὁ. ΒΈΘΗ ἸοἿ 41 υὧὐ νἀ τ ομγπ 507 4] ΟἿγ ΤὨΡΗ 
ὁ)ες οαὐ .. π στασ. γεν, 6. Α΄ νᾷ 58}} ἃ] [εὐλαβηϑ'. ς. ΘΗ. ἃ] Ἰοηρθ Ρ] 
ΤῆρΡΙ1 Οος.. αὐ' ἴζπ φοβηϑεις ὁ. ΑΒΟῈ οἵ 411 σαί ΟἸν ΤῊρΠ 3 [ ΘΕ 

απ αὐτῶν  χαταβαν 6. ΑΒΟῈ Ιοἵΐ 4] αὐ να! βαῖ τὰ 5γῦ δὶ ΟἿγ οδί... 
ΟΝ αἱ ἔογοθθ νρ 4] ΤΊΡἢ Οδς καταβηναι καὶ  ἀγεὺν ἃ. ΒΟ6Ε [οἵ ΑἹ] 
τῷ να τ οσλι ΒΔἢ 4] ΤᾺΡὮ (ες (412 ΟἿγ ἀαγαγειν) .. ζη9ἅ. τπαῖῃ. ασαγειν 
ὁ. ΑΚ (νρ Β.ῪΡ ἀφάμοονο, Τιοἰ γοάμο6᾽6)  Βὶ 81. σ00 οἵὰ τε 

11. ϑαρσεν ο. ΑΒΟΐῈ 8419 νρ 60} ΒΑἢ Β ΥΡ ἉΓΊῺῚ 8] ([{6πὶ ΒΥΥ Δγ9 δοιμαίτ, 

864 δηΐδη εὐπὲν τῷ παιλω) οαὖ ΟἿγ Ποῖ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) δἀὰ παυλε ς. 



Ταάαθδοχττα Δαν. Ραυϊαπι οοπἰαταίϊο ἀοίθοεία, ΑΟΤ. 28,17. 1817 

, Ἁ « ᾽ ’ “- 12 Γερομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ ̓ Ιουδαῖοι 
3 ’ ’ “« « 

ἀνεϑεμάτισαν ἑκυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ 
; , ᾿ - τ " ’ ’ ε 
ἀποκτείνωσιν τὸν ΠΙἊᾳαῦλον. 18 ἡσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ 

, Α 

ταῦτιν τῇ» συνωμοσίαν ποιησάμενοι, 14. οἵτινες προσελϑόντες 
- 3 Ἂν . - 

τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβιτέροις εἶπαν ᾿κναϑέματι ἀνεϑε- 
ε 4 τ 

ματίσαμεν δαυτοὺς μιϑενὸς γεύσασθαι ἕως οὐ ἀποκτείνωμεν τὸν 
“-- ᾿-"- - 1] Γ᾿ ὑφ; - “ 

ΠΠἊαῦλον. 1Ὁ τῦν οὐ» ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῶ συνε- 
, τέ ’ 2. ᾿ ς « ς 

δρίῳ, πὼς καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν 
᾽ ἢ : ὠνχῳ, οἰρν ἰ σς Ξ 
ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ" ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοι- 

» 5 “Ἄγ. ,,..» ᾽ “ ,.ς κεν “ιν Ὁ 
μοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 10 ᾿,Ἰχούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς 

’ Δ᾽ ’᾽ Α 

Παύλου τὸ ἔνεδρον, παραγενάμενος καὶ εἰσελϑὼ» εἰς τὴν παρεμ- 
4 3 ’ - ’ - 

βολὴν ἀπήγγειλεν τῷ ΠῚἊαύλῳ. 11 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος 
δ΄ ΨῈ [4 - ᾿ «- 

ἕνα τῶν ἑχκατονταρχῶν ἔφῃ Τὸν νεανίαν" τοῦτο; ἀπάγαγε πρὸς 

ΟἾ6Ε 1οΕ 4] Ἰσοῃρδ Η] Ἀγπισϑμοί ΥΡ 8] ΤΊ} Οδο Οδββίοα Απιδτβ [Ὁ 

διεμαρτυρου [ ουτως : ἰία ΟΕΘΗ οἷο; ς [πη οὕτω ο. Α(Β7) Ἰοὔΐ οἷς 

12. δὲ 6. ΑΟΈΘΗ 8] υἱ να ἐγ οπλη νν Ρ] οδὲ ΟἿΧΥ 4] Τωοἱ.. Β Βυγαῖγ δοῦμε 

τε [] συστρ. ον τουδι (ν 61] αὐ 187. ΒΥΓΡ 4] ΟἿτ ΤῊρΡἢ" οὖν. σ.) 6. ΑΒΟΕ 
Ἰοῖΐ 4115 σοὺ» ΒυγΡ δοίδυνγ αὐτῇ ΟἿγν ΤῊΡἢ 3 οαὲ.. ς (-Ξ ΟὉ 52) τινὲς τῶν 
"νουδανὼν συστρ. ς. α (α ἃ] σι". τιν. τ. ν.) ἢ ΑἹ Ρμ] νῷ 5.1 58ἢ: ΑἹ ΤῊρἢ ́" 
Οδο Τ,οἷ]} σ δἱ τηῖὶ ΒΥ 50ΥΡ (β6ἃ Παθοΐ ΒυΥΡ πιρ) 4ἃγϑ ἅσττὴ ΟἿΥ ΟἿ 
λεγοντες ] ἀποχτ. .. ἃ 4138 ΟἿγ ἀνελωσιν 

18. τεσσερακ. 6.ΑΒ"Ὁ.. ς π τεσσαρ. δ. Β ἜΘΗ Α] οοτία ρ]6τ; Ἰοῖΐ μι [Ε 
συνομώσιαν, Ἰοῖϊ συνομοσ. [ ποιησαμεένοι ((:Ὁ΄) 6. ΑΒΟῈ Ἰοῦ 4] τῆι 

21. 

20, 

ΤΈΡΝΣ οδὲ .. ς πεποιηχοτες δ. Ἡ 8] Ὁ] Οἢν ΤῊρΡΗ Οδςο, α ἃ] δ]ίᾳ- 
ποιησαντες 

14. εἶπαν 6. ΑΒΟῈ [Ἰοϊΐ 4]... ς -ον 6. 65. ἃ] γ}]6γ οδὲ ΟἿτ 4] [μηϑενος ο. 
Λα (41) .. ς η μηδενος 6. ΒΟῈΗ 8] οογία γ16 Ὁ οαΐ ΟἽΓ αἱ 

15. νυν οὐν -- εἰς "μᾶς .. ΒΥΥΡ ΤΡ β6 ἢ πηη0 ἔσίξειγ γοσατηι8 υ08 εὖ ἦοσ ποῦῖ8 

"αοϊαξέθ, ὧὐ φιριπὶ σοπστεσατογ 8 σοηϑ68ϑιηι, ὠιαέοοἰἐβ (88 δοπργεσαΐε 
δυηεάτγέμηι οἱ ἀἱοτέε) ἐγίδιιπο πιὸ ρτοάποαέ δηηι αὐ πο8, Ἰίοτῃ Τ,ΟἸΥ πη εΥσο 
σο8 οοἰϊέσίίε δοποϊϊίμηι εἰ ποίπεπι ζασίίε ἰγίδηπο τὲ ἀσαμοαξ φἰπὶ αα τοϑ 

πὼς 6. ΑΒΟΚ ἸοἹΐ 4] τὴιῦι νν ρ]6γ οἂῦ Οἷν [οἱ ς (6 090) κἀἀὰ αὐριον 
5. 65 8] Ρ] (104. ἔγαπ8ρ) δὺρ ΤΉΏρ]ι Οδς [ καταγ. αὖτ. 6. ΑΒΟΈΘ 1οἵΐ 4] 
πὰ νῷ δἱ αὐ νάϊν ρ] οδὲ οἱ Ομ γοδί Το... ς αὐτ. καταγ΄. 6. Η ἃ] ργὶ 
ΟἿΓ 41 εἰς 6. ΑΒΕ Ἰοἵΐ 3] 58} .. ς πρὸς ὁ. 06Η ΑΪ μ]6γ οαΐ (τ 4] (νρ 6 

Π οἱ αα) | ο 81. 40. 78. 180. 187. νρ 5γγΥ οδί 1, ἀκρυρβ. διαγινωσκ. (Ὁ 
4] γινώσκειν, 42. διαναγνν.) [ Ἑ μέλλοντα (" -λἀλωνταὴ 187. ΒυγΡ τι 
τοι (Ὲ ὁπ) ανελ. αὐτ. ἐὰν δεὴ και ἀποϑανειν 

10. τὸ ἐρεδρ. (6) 6. ΒΔΗ ἃ] ρΡ] 850 ΟἿν ΤΗρἶ Οδς... ς9 (Ἰ6πὶ ΘΟ, ποὴ 
ς- 52) Πη τὴν ἐνεδραν 5. ΑΟῈ 10 4] αἵ γάϊν μπὶ ΤῊΡἢ3" οδἱ} παφεμβολην 

. ἃ συναγωγὴν 
11. ἑκατονταρχῶν (:: ὕγο ἐγεφαθηίίογα 'π Ν. Τὶ α8ὰ ἔογιλδθ -αρχῆς απδπηὶ 

-αρχος) .. ς μὰ -ἄρχων Ϊ εἐφη .. 6 Ἰοΐϊ 4] οδἱ εὐσεν Ϊ Β 108 41" αἀπαγε, 



138 ΑΟΤ. 28, 18. ΓΆΜΙΝΣΙ οδρίαμῃ Γι Υβῖδβ ΡτΟΡίου ἰη5᾽ δ 

-ν 3 ἊὉΡ “ Α Ἵ 

τὸν ΤΑ κοχϑε ἢ ἔχει γάρ τι ἜΘΕΙ αὐτῷ. 18 ὁ μὸν οὔν παρα- 
Α [ὦ -«- 

λαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν Ο δέσμιος Παῦ- 
λος προσκαλεσάμενός μὲ ἠρώτησε» τοῦτον τὸν νεανίσχον ἀγαγεῖν 

3 ᾿, Ν ’ “Ψ ’, 3 [ἐ 4 -. Α 

πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 19 ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς 
2 - ἐ ’ Α 3 ’ ν΄. 34’ 3 ’ ’ 

αὑτοῦ 0 χιλίαρχος καὶ ἀναχωρησας κιις΄ ἰδίαν ἐπννϑάνετο Τὶ 
5 Δ» 2 - ’ Δ σ ς) “- ’ 
ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 20 εἶπεν δὲ ὅτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέ. 

- -- [2 “Ὁ 

ϑεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σὲ ὑπὼῶς αὔριον τὸν Π|}αὔλον καταγάγῃς εἰς 
Α ἢ «ς ᾽ , , - » »“ 

τὸ συνέδριον ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον πυνϑαάνεσϑαι πέρι αὑτοῦ. 
΄ “ ὌΝ - 

9] σὺ οὖν μὴ πεισϑῇς αὐτοῖς ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν» 

ἄνδρες πλείους τεσσεράκοττα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε 
“- “- Τ᾽ ᾽ 4 - Ά 

φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὐ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ τῦν εἰσὶν ἕτοιμοι 
’ ἢ 5. Ν “,) , .).) 4 ᾽ ’ 

προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοὺ ἐπαγγελίαν. 22 ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος 
᾿ - [τά - 

ἀπέλυσεν τὸν νβανίσκον, παραγγείλας μηδενὶ ἐχλαλῆσαι ὅτι ταῦτα 
3 ’ ᾿ ’ Ἁ ’᾽ [4 ᾿ » 

ἐνεφάντισας πρὸς μέ. 28 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν 

ἑκατονταρχῶν εἶπεν ᾿Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως 
- Α - 

πορευϑῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολά- 
΄ σ ᾿, ων 

βους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ρας τῆς τυχτός, 24 χτήνη τε παρα- 
ἘΞ » , ἕῳ 

στῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν ΠΠαῦλον διασώσωσιν πρὸς Φήλικα 

38. ἐπαναγαγε, 105. ἁαπαγαγετε ϊ τι απαγγ. ὁ. Ο6Η 8] υἱ νὰ τ θχ8 οἵη 

ν᾽ δὶ τὰ ΟἿγν ΤΏΡ Οδο εδῖ... πη ἀπαγγ. τι ς. ΑΒΕ Ἰοῖϊ 18. 

18. Εδτ" οχὴ μὲ [ νεανισχον (ἰΐὰ ν. 17. 41" οἵ 1. γερὴ) ὁ. ΑΕ Ἰοἵϊ 40. ἃ] πιὰ 
οὡς (49.) -νιαν 6. ΒΑῊ 4] Ἰοηρδ ρὶ οδὲ ΟἿγ 8]. Οδίδσυση χαὲ φησὶν (ῃθη 
πὶ 8ο]οὐ οα] καί φησι») ΘΗ ἃ] αὐ νὰϊγ γμὶ [σον .. Β΄ ὁτὴ 

19. Α ἐπσυνϑ. κατ ιό. | 

20. η" συνέϑοντο Ϊ τον π. (40. οῃὴ τ. π.) κατ. εἰς τὸ σ. 6. ΑΒΕ Ἰοἷ 48] ἃπὶ 

ἕὰ ἀθταϊα [0] ἃ] οδὺ ΟἾχ, ἰΐθπὶ αὶ δὶ οὸρ βδἢ βγγαί νρϑὰ ἃ) χατ. τ. π. 
εὃς τ. σ. .. ς εἰς τ. σ. κατ. τ. π. (τ. π. κατ. ΤῊρ]15) 6. Ηι ἃ] Ρὶ ΤῊΡὮ" 
Οοο ]| μελλων 6. ΑΒΕ Ἰοῖϊ α]θ σορ δοίμυϊγ., 6Ὴ αἱ τα ΤῊΡὮἾ μελλοντα 

. 8] Ρ]αΒ10 ΟἿν οδὺ μελλοντων .. ς βέλλονξε: ο. Ὠγΐῃ ρὶ νν ὕ1ὴ ΤΕΡΟΝ 
(δς Ι περν..Η ρϑρονν ὡς (" τὴ 

21. τεσσερακ. ο. ΑΒ"... ΞΙμη τεσσαρ. 6. Β ἜΘΗ ΑἹ οογία ρΡ]ογ; οἵ ἫΝ 
ἐτοιμ. 6. ΑΒΕ ἰοίἱϊ 18. 81. 40. 68. 69. 4] ΤΠ ΡΖ .. ς ετ. εἰσ. 6. 685 84] 
ΡὈΙῈΥ νῷ 8 οἷο οδΐ ΟἿγσ δὶ . 

22. νεανιῦχον 6. ΑΒΕ .18, 29. 40. 69. 4] .. ς (49.) νεαγνιαν ὁ. 68 Ἰοῖἵξ ἃ] 
ῬΙδυ οδὲ ΟἿγ ἃ] [8 σρος ἐμὲ (:: οὗ δά 22, 8.) 

28, Β 1οἵ! 18. τινας διο [ ἑκατονταρχῶν .. ς ζπ -ἄἀρχων (1 6 Ἰοῖ πἴτοα 

Ἰοςο) : αἴ ν. 17. | ἐῤδομηκ. .. 187. θγτγΡ πρὶ 584} Δ 6 Π 0 ἑκατὸν [δεξιο- 
λαβους 6. ΒΕΘΗ Α4] αἱ να ἔδγθ οὐμπ (6. ΒγγΡ τιβ ργϑαθ6) ΟἿγ ΤῊΡΗ 
Οες εδῖ.. 1ωη68ἅ. παΐῃ. δεξιοβολους ο. Α οἵ σα ἂρ Ετδβιῃ (βγγ ἐπομζαηὲοδ 
ἀεχίνα, τὸ Ἰαοιζαίογον, ἈΥΡ βαριίἑαγῖοδ, 6 8 νᾷ δ] ἰαποίαγίοϑ, ΘῸΡ ΒΥΥΡ 8ἰΐ- 
»αΐογεδ, ϑειἢ ἈΘίΉΓΟ ᾿αδίαΐοδ, ΔΟΤΆΡΡ αγοιε αγηιαΐο8) 



οππα [πε ίετῖ5 (δοϑδγοδῖ ταῖ δὰ Ἐεϊ οι. ΑΟἿ 33.30.0 139 

τὸν χγεμότα, 35 χράψφας; ἐπισεολὴν περιέχοτσαν τὸν τύπον τοῖ- 
τον 3Ὁ Αλαεδιο-.- Ζτσία: τῷ χρατίστῳ ξγεμόνε Φ3ηγλιχε γαέρειν. 
91 τὸν ἄπδρα τοῦτον σεδλιμᾳ ϑύντα τπὸ τῶν ᾿Ιοιδαίων χαὶ μῶ- 

λοντιε ἀνεαιρεῖσϑαι ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπιστὰ. σὺν τῷ στικτεεύίμεετι ἐξει- 

λάμην οἶτον. μαϑὼν ὅτι Ῥωμαϊό: ἐστιν 98 3οελόμετός τε ἐπι: 

»γῶναι τὴν αἰτίαν δι᾿ ἦν ἐτεγάλουν αττῷ. χατί; α͵7γὸν αὐτὸν εἰς τὸ 
σειτέδοιον αὐτῶν, 90) ὃν εἴφον ἐχγαλούμενον περὶ “πτιμάτων τοῦ 

"όμεε αἴτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον ϑατάτου ἡ δεσμοῦ ἔχοντα ἔγχλημα. 

90 μενεϑείσης δέ μοι ἐπιβονδη. εἰς τὸν ἀνῆρα μέλλεεν ἔσεσθαι, 

Φ4 π᾿ διατωσι. Ἐ διασωσοι σιν. 40. σωτονται ἱ ΔΗ 2] τοῦ ΤΉρ"" φιλιχα. 
Δ] φιέγεα: ἴδ τ. 36. ᾿ γγέμοτα.. 131. δΔἀὰ εἰς χαασαρψειαν, Ἰἴοτι 
ΕΥῚΡ -ς." γοεῖ ὁ᾽ίασωσ. 137. τξ (πὰ δῖὴ ἔπ ἀδεηϊὰ 10] 8]: εντρ ε." 
Οδεεοᾶ (σεν εἐδάεση μοεῖ διασωσωσιν Ροείδφατε μου χα τρος φηλ. 
τον τΊιμ.: Β0ὰ Ἰΐεσι ΥΕΤῸ αὐξοδτ) αὐὰ 1 1. ἐφφἧ τῶν γα μήποτε αρ- 
πασαντι: αὐτὸν οι ιοιδα:οι αποστενσι καὶ αττῷ-: ριεταῦῖε τῷ ρΡοπίεα) 

ἐγκέγμα ἐζτ, ὡΞ αργιριον ἐεζηφω: (τῇ αοτερέκγωε μεςινέσπα: 

25. περιῖζ. δ. ΔΟΗ Δ] Ἰοηξε ρμὶ ἙΟἸιγ ΤῊΡΒ ὦεε εδῖ.. ἴῃ ἐχοισαν ς. 

πε 103 Δ}]" 

Φ6. η΄ (εοᾶ ἴμρδὲὸ " πὶ τὰϊσ ἴω πὰρ ξαυργμὶεῖ φιδεχιὴ οτὰ φηδλιζε 

41. σιλέημᾳϑ. [Ὲ σινλ.) ς. Δπκ... ς σιλληᾳδ. ς. 65 δ] υἱ τάϊγ οππῃ 
ἐξειλαρμιτν α. ΔΒῈ ἸοὮ 4]6. ς -ἀφρινν ᾿ς. ΘῈ ἃ] γ]1εῖ εδί (ἫΓΪ ἃ] αἱ τὸν 

ες. ΘΕ δ] )οῆξε ρμὶ ΤΉρδ.. ΟὈ" 1,π τὰ ε. ΔΒΣ [οἷ 4] ἔεσγεβτε ΟἿγ 
Οες εδΐ 

Φ8. τι ᾿ς. ΑΒΈΕΤ ἃ] τῷ ΕΥῚ ΔΟΙΔῸΙΣ Δ. ε] (βδἢ οἱ τὴ ΤΊ ἢ εδί... ς δὲ ε. 6Β 
ἸΟΣ 4] γ}]ῈΣ 6 ἐῸΡ εὐτρ ΕἸις Οδς | ἐπε7ν. ς. 45 101} δ] τπῖῦι ΟἼγτιε εαί.. 
ς γνωται ᾿ς. ἘΘΗ ἃ] ἴοῆξο Η] (Ἷγ δὶ {(ΤῊμ᾽ " ναϑειν)  χατῇ 7. αὐτὸῦ 
(18. 09. 99. 103. 181. οἵη) ε. τὸ σιν. αἰτῶν... Β δες ἴῃ σὰ ΕὈΡμ] οἴω 
μαῦυεῖ. εδάοση οἷ οἵη 

29. Ἐ6 κιρον δὲ ς. ΑΒΕΗ Δ] γ}] τῷ (ὉΡ δὰ} ΕΥῪΡ 8] (ΕΥΤ ΔΕΙΒΟΙΓ εὐ οἱ) 
.“.α Ἰοῦ Δ] ρ]μ635 ΟἿ οἵκ [ 181. ΕΥΤΡ ΠπΙΘ το τοις. μωύσέεως χαὶ 1 

τινος ᾿ ἐχοττ. εγχλ. ε. ΑΒ [ΟἿ ἃ] ἴδγε}" τς ΤᾺΡὮΣ ἐδὲ.. ς ἐγχλ. (Ἑ 
ἔνχάλ.) εχ. ε. ἘΘΗ δ] Ἰοωῦρε γμ] (Ἐσ 41] 187. αὐὺρ ς." δὰά ἴῃ ὅμε εἰ - 
γαγον (ΒγῪΡ απη7.}) αὐτοῦ μολὲς τῇ βια 

80. μηνι ὃ. δὲ αδα ἐξαυτῆς : ἃγό ΔΕΙῺΡΡ εἰ ψιιῃ εσρεκάενειι τά γεεεγίεί 
7]ωδαεὶ ᾿μὲο λιοπιιιῖ ἐπδιἀϊαπο: ΔοίὨΤῸ οἱ ὑτυμίέετεα : 180. οἵὰ ες τ. αντὸρ., 

ἔΐοῖ 86. οδὲ εἰς δ μεῤλέινδ'. ἴἴεχι 15." εἰς ὑξὰ ἐσεσϑ, (αὔνὉ" ες υδῳ 
ἑξαιτης), νξ δῖε: εἰ σιῶν πειιὶ γενγίαΐξιαν ἐπδεὶ ἀξ ἐπισι εἶδ ψμας μαγατε- 
γι εἰ, 13. 108. (Ἷγ εἰς τ. ανὸρ. μοδῖ ἐσεσϑ. μου. Ῥχϑεδίδεγθι νἱὰς δα 
[ μεάλεων ς. ΘΒ δ] Ὁ] Οἷς ΤῊΡ Οεδε.. ἴῃ οχὴ ς. Α8ὲ οὔ 13, 40. 68. 
09. 13. 105. 40.19εἰ (ρἱ 15." 906. νἱάε δοΐθ) [ ἐσέσϑαν ε. Β1δ." 80. 181. 
180. (τ) οορ εδἱ.. ς δὰ ιπὸο των οὐδανω» ο. ΟΕ ἃ] γ] ΒΥΥ 68} ἃ] (Οἷιγ 
ὑπὸ τ. τουὸ. εξ αὐτων ἐπεμψα) ΤῊΡὮ Οες (απο τ. «..); ΐειη ΔΕ Ιοἵ 18. 

Ξ. ἘΣ ». 

»π χτ. 

25, Ἂ». 

4« ν᾿. 

΄ 



94, 8. 

10 ΑΟΤ. 38, 81. ΜΙΠο5 Ῥαμὶαπι Οδϑβαγοαθ ἰσαάπης Ε 6] 1εὶ. 

- Α « ᾽ ἢ’ 

ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν 
4 - 

αὑτοὺς ἐπὶ σοῦ. 
Α Σ - ’ 2 -« 3 

91 Οἱ μὲν οὖν στρατιώται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀνα- 
’ - ΝΥ 4 4 Ἁ 3 λαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυχτὸς εἰς τὴν ᾿ντιπατρίδα, 

“Ψ Α «- ; Ὶ 3 ἍΝ, 

92 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ, 
« ’ 3 Α ’ [ΑἹ 4 3 ’ 3 3 

ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν. δῶ οἴτινες εἰσελϑόντες εἰς τὴν 
4 -- ἐ 

Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν 
Α 4 - 2 - δ ᾿ " ν.Σ ’ 3 ’ 

καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 34 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας 
3 , 3 ’ Α 4 ἘΠΕ ΄ ’ καὶ 4 

ἐπαρχίας ἐστίν, καὶ πυϑόμενος οτι ἀπὸ Κιλικίας, 80 Δικχκούσο- 
΄ 

μαΐ σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται, κελεύσας 
3 “- ’ « ’ ’ ᾽ ᾽ 

ἐν τῷ πραιτωριῳ Πρωδου φυλασσεσϑαι αὐτὸν. 

40. θ8. 69. 18. 105. 40.166[ Αγτὴ 5ΞγγΡ εξ αὐτῶν ([,η) [ἐξαυτῆς α. Βα (ΑΔ ἀ 

ουΨ) Ἡ ἃ] ]ΟΠρ6 Ρ] 501 Θ0ρ 88} 4] σα ΤΡ ἢ 3 Οδο.., Τὴ οπι 6. ΑΕ Ἰοἵΐ 18,40. 
68. 69. 105. νῷ ΒΥΓΡ αὐτὶ ΟἸγ[1οἵἱ ἐπσέψα [ Ε ΘῸΡ 88 ΒΥ δἱ τ. κατήγ. 
αὐτου [ αὑτους ὁ. Αα (ρτᾶθπὶ τὰ πρ. αὐτ.) 13. (40. αὐτου) νξ ΘῸΡ 88} 

. ς τὰ (οπι Β 6 ΒΥτὴ προς αὐτὸν 6. (Β) Εα (ν᾽ 46 δΔηὲ6) Η 8] Ἰοῆρα ῥ]ογ 
ΒΥΥΡ 4] οδί ΟἿν ΤὮρΡΗ Οδς [ἰς (605) ἱπ ἢ, Δἂὰ ἐρρωσὸο ὁ. Ἑα Ἰοἱδ 4] ρ] 
νροᾶὰ ἀοτηΐά [0] βυγαῖγ ἈΘΙὮΡΡ αὐ (Οἢγ) ΤΏΡΗ Οδς οδΐ, ἰΐθτι Ἢ 4115 
Ομγοδά οἐ δά ἐρρωσϑὲ [ς 15, 39.] .. οἵη ς. ΑΒ 8. πὶ ἔχ δ] δῸρ 88} 
δοίὮ ΤΟ 

81. διὰ νυκτ. ο.. ΑΒΕ ἰοἱΐ 18, 40. 68. 10ὅ. 187. 180. ΟἸν ΤῊΡΒ5 οδι... 
ς (49.) δ. τῆς νιχτ΄ ο. 65 αἱ Ἰοηρα μὶ ΤΈρΡἢ Οδς (:: εἴ δὰ 16, 9. 
11, 10 οἷς) 

δ2. πορευεσϑ. ὁ. 65 Α] Ἰοηρα γ]ὶ ΟἸν ΤᾺρΡ5 (ΤΉΡΕ" εὐσπορευεσϑ.) Οες 

οδύ; Ἰΐοτη 176 6, τὲ ἰγθπέ νρὶ ἰἴθτῃ βυτρ.. ἴῃ 49, απεέρχεσϑαι ς. ΑΒΕ 
Ἰοΐ' 418, ἐξϑιη αδίγε σὸρ (βα}ι ΒΓ ἢοπ Ἔχρτίτη) 

38. ΔΕ καισαριαν | α 40, λῦπι τω ηγέμ. τὴν ἐπιστ. καὶ (68. 69. ΒΥΤ 58} 
αἱ ὁπ) τὸν (187. οτη) παιλον.. ὶ οἵὴ (3. (ἢν οἵὰ αὐτω) 

34. αναγν. δὲ ς. ΑΒΕ οἵ 4] τὴῖι νβὲ οορ 5υγθῖ δοίμυῖγ Ἀγ ἃγθ ΟἿγ οδέ. 
ς (ΞΞ ΟΡ 82) δὰι]} ο ἡγεμὼν ο. ΘΕ Α] γ] 881 ἃ» ΤΉρΒ Οδο [ὁ εὐώξηδας 
ἱ κυλικιας (α τῆς κιλ.) .. α 68. ὧν τῆι, 584 ποη νρὶ δΔἀὰ ἐστιν. Ἠδθεὶ 
νΘΥΒΈΠῚ ΟἸπὶ 514 5. ΤΡ ἸῺβ ἷο: ἀναγνοὺς δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐπηρώτησε 
τὸν παῦλον Ἔχ ποίας ἐπαρχίας εἶ; καὶ εἶπεν Αὐλνοεῖας χαὶ πιϑόμενος 
εἶπεν -Ἱκούσομαν ὅ ὅταν οἱ κατ. συν παραγένωνται (εἶν ἔλϑωσιν). δΙ- 
ΝΠ 6τ 137, ἀναγν. δὲ τ. ἐπ. καὶ ἐπερωτήσας τ. παῦλ. - εἷς ἔφη Κιίλιξ. 
καὶ πυϑ. ἔφη ᾿33κ. σοι' ὅταν οἷς 

8. ἐφη..181. αηίο διακ. [καὶ .. οἵὰ 87. 101. 181. νυν (βϑεἃ ποη πὶ ἀοιηϊα) 

ΒΥΓΟΙΓ σορ 4] ΤΉΡΗ"᾽ οαὐ ] ΟἹ Ἰο 4] παραγεένοντ. [ κέλευσας 6. ΑΒΕ 
Ιοἱἱ 40. 68. 108. 187. ΒγγρΡ ΤῊρἢ3 .. ς ἐχελεῦσε τὲ (ϑ6. Β8ἢ δὲ) 6. 65 ἃ] 
Ρ]ΟΥ νν ρ] εδἱ ΟἿΓἿ αἱ | ἡρωδοι" 6. ὶ (Θοἃ ργϑϑιη τῷ) 6 187. 8] ρὶ ΟἿτ 

ἘλτΠ4] ΤΉΡΗ Οδς οαὲ.. ς (600) 1.π ρτϑθπὶ τοι" ὁ. ΑἙ Ἰοἷϊ 4] μιὰ [αὐτὸν 
ἢ. ). 6. ΑΒΕ [οἱ 18. 40. 68. 105. 187. νῃ ἀττὴ ΤῊΡρΙϑ᾽ .. ς ρΡοϑί ἐκελεῦσε 
τὲ ς. ΘΗ ἃ] ρἷον οαὐ ΟἿΓ ΑἹ | 187. οἵχ ἐν 



Αδςπεαίον ἃ [υἀδοὶβ Τοτία}]ο ἰηΐοεγρτοο. αὐ ἢ 16] 
-.---- -...ς......... . ...-.-.-.- ---- -- 

ΧΧΙ͂Ν. 

1 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέρη ὃ ἀρχιφρεὺς «Τνενίμν μεγὰ νην 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινόν, οἴτινεν ἐνεψιάνιαιαν 
τῷ ἡγεμόσι χατὰ τοῦ ΠΠαύλου. 2 κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἡρξιίγο κι 
γορεῖς ὁ Τέρτυλλος λέγων ὅ᾽ {|ολλὴς εἰρήνην τυγχάγηντην δμὰ 
σοῦ χαὶ χατορθωμάτων γινυμένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ την 
σὰς προνοίας, πώντι τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμε!) α, κρώτιαχ 
ΦΙΔΣ, μεεὰ πάσης εὐχαριστίας. 4 γα δὲ μὴ ἐπὶ πλείόν σε ἐν 
χόσεω., περαχωδω ἀχοῖσωί σε ἡμῶν συντώμως τῇ σὺ ἐπι ίμ, 
5 εὐρώνστε;: γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτο» ζριμὴν καὶ κινοῦντι, στάσιν πὸ 
ὧν τοῖ; Ιοιδιαύωι; τοῖ; χατὰ τὴν οἰκουμένην. πρωτηυστάτην τ, την 
τῶν Ὁ ανωραίων «ἰφέδέιως, ὦ ὡς χώ τῷ ἱερὴν ἐπεέρεωζεν ἰηβηλω γι, ('ᾳ 

σακ, ὧε καὶ “Ἐπ Σ ΨΕΜΟ,. ὁ πων φῇ δενήσῃ «αὐτὴν ἀνε έναῳ πρίν 

ΧΕ͵Ι͂Τ͵ 1 πστὸ. δ τοῖς τῶωῦ (λυ ὦ. “ςσ 477. : τ᾿ 4“) ἱννε γ!] ε)" 
ΘῸ» Θερξι τ 4] (με... 35 μσΖ. τῪων " «Ἀ͵χ ἐνῇ νυἱ λιν νζ τὴϑῶν δ}. 
ἅττ ΤᾺμ} ἐπὶ 

9. 3. τὴ ϑίιτοι ᾿ Ὁ] γπ|' μι: ἘΠ’ πόμτιάς 
8. πκωτυρΐδφι. - Ω(ΕῈ εἰ παρε χν' ππ Ἴμ,. ἤ.Ὃ.. μασμέ να “παν 
Ῥέσνι,. αὐεροεενν. φοῦ γαῖ 2" ἀν. 2.μὴϑἷν πἰίω, “Ζ πᾳ, 
γν. 50. μ᾿. δ᾽ 1. μώμδωι “ «ἢ δ πολ" ὡμ "ἥππ κ, 
Ψιοι ὦ εἱ τα, σον τὸ 3 ππαιὶῃ πῶσ ,Μ ,ἱ μιμι)" 

πανι. τ τ ὧὦὔα «ἀφ...» '΄πττρ ἀπ μη» ΜΝ 
1υ!. Ἴσαιϊΐμαν. ἀμ ππ. “1. Ἀσπιήκαει πε τ 5.» πασπῳ μι πρ. μ'" 

ἑστεκεενων Ἐ)οῦνυς 

4. ἐνχιπσ- τὰ - 71 τ Δ 96πΠὴο ει πο - «ΗΜ νμ ὁ μων’ 
«οι (πα. τ ἃ μα το Ί.. ὁ τον . 7 «ν᾿ ἀἰ. ἄδονίσξροιν 

ΤἜ ε »εσινώμααις. αὐὐῖλ ἤρώγην. “τ, οτ ενώ τα ΟΡ ὑε' ΟΕ Φ 458 
ἔπ ἕαδὸ τϑας 

ᾧ. τγταιο “ τά Α αὶ ΣΙ ἀνμαρ,, ΟΥῖη᾽ χα “ρτῆυνρ στ ρρ. Ὁ» 

1, σταῦξι.. - πὶ λὸὐῦ ,χ,15. .. νῷ νὸν ταὶ ιν ἣμρ σμ 

τοι ξ΄“. “τὰ οἱ νι “τΣρρτλ..: 
ὃ εἐπῳυσετηεαε - τῶὦρ αὐ ἃ εκ τα πα κἰ ὁ ττν, οὖ, .15. 8... 

ς (ασσσ. καἰῷ΄ κα «πο “ὧν ἰτέα “οι νεσν 5’ μερνῥοοεσ χὰ “2":.»υ΄. 

ϑηκετ : να. πον.“ πῖτι (δι. Ἴμνμ ᾿ν ἰρ ὠρονὴς 

Σ ΔΗΡΓ'ο Ξε: ν΄ Ἴων!" ΑΔ τ΄ ἜὮΡΡ “νι φἰρπ εκ ὥς κεν πρφν. σ΄, 

τω... “:“πατα ὦ δ΄ “στ οπκιν γκησσρ,, τ ἢ Μ΄’ 

7. ἐπ «ἢ ρει μο 13. 33. κι ΠΡ ον ρρ.  ..7-τ- 

7 τῶν “ἜἜΒ.- ἃ μ΄ τ, σοὶ »ι  φΦ᾿᾽ κ»“ὦ »»’ -- 

ςτπἰεθέωα. τ ἀὐτῃρεσι νΡ τρ κι ἄε' σα αὶ ν σ““) -ἰ. 

Ὁ 8: τ΄ ΠΣ 3 σ“-.“ τῆωνον κε ,πῃει'ὶ «σεν ὃ τοὔὖνσόῃ “09 “γ᾿ -ὐγ΄ 4“ 

τρλασ» ᾿ΨὉ. “πὐασθν. το ἡ ἀτρσ., πε τσ τ κ΄ απ 4: 

4«- ω “ἢ “ω- »“ἂ 8 «᾿ -νν. “.» “5... “ σὺν δ ΩΣ ΟΣ 

Τρ. ἂν ὁ δι΄ 1 ταῖν . κ' -Φ.Κ.’ 



4ι, 15. 18. 
46. 97. 
45, 30. 

93. 18, 5. 
94,1. 

ν 

113 ΑΟἼ. 24,9. Ραυΐϊὰ δοτϑια Ἐ'6]166 χοξαίαί Τοτία}}] 

ἫΝ τ “-.- -» ἀν 

πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 9 συνεπ- 
ἢ ᾿ ν 4» “ , - Ὡ » ὃ 
ἐϑεντο δὲ καὶ οἱ Ιουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα ουτῶς ἔχειν. 10 ᾿κπε- 

κρίϑη τε ὁ ΠΠαῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, Ἐκ 
αὖ 9. «Ὁ Ν Ἁ "ἫΝ ’ 3 ἕ 3 ’ 

πολλῶν ἐτῶν ὄντα σὲ κριτὴν τῷ ἔϑνει τούτῳ ἐπιστάμενος, εὐθϑύ- 
μῶς τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, 11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι 
σ 2 , )» φρ, Ψ ’ »,. ὃ. 2. » , 
οτι οὐ πλείους εἰσὲν μοι ἡμέραι δεχαδνο ἀφ ἢἣς ἀνέβην προσχυνῆ- 

3 ᾿ ἊΞ »-. τ 
σῶν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὑρόν μὲ πρός τινα 
διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγω: 

- » ᾿ Ν᾿ , "» “ , νι τ γαῖς οὔτε κατὰ τὴν πολιν, 18 οὔτε παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν 

(ψμοπι εἰ αρρτεμπεπάϊζηνιιϑ ἐἐὲ [τὰ νῷ εἰ ἀρρτελεηϑιῖ) 866. ἴερ. ποδί. 
υοϊμζηιιϑ [τα ἡ να δηΐα 866.] ἱμάΐοατο. Τταπδβίοηβ [ἀγα νῷ ϑιρετυθσηίεηδ) 
αἰξεηι ζνϑ. ἐγὶδι [να ἐν. τν.] σιπς πιῖέα υἱ [ἸἸᾶ οπι΄ ο. υἱ πιαρπα] ἄς πιαηϊδ. 
ποϑβίν. ἀκα [ἰάθη ἐγίριξέἪ σπὶ ὧδ πὶ. π.} ἐωδέηβ αὐσοιιδαΐογδ δἶμιδ απίε 
[11ὰ. αα] ἐὰ υϑπῖγο) οὐ ἃ 8δρ Βοὰ (,,4υἱάδπι ποβίτὶ οἀὰ δἸϊᾳυοί γν. ΠΑ θοηί 
αυἱΐ ἴῃ ἄγδθοο ἰΐα Ἰοραπίαγ: χρόπι εὲ αρρτελεηπάϊΐηιιδ εἰς [ἴατο αἱ ἀειμ!ὰ] 
ΒΥΓ ΟΕ ΔΘΙὮΡΡ οἵ (ου 8818 ῥσϊουὶ Ὁ. οὐ ρϑα]] }]λ πιαίδ ῖβ γ611) δῖ γο 8] 
οδὲ ΟἿγ ΤὮρΡΗ Οδο Οαββίοα (:: οἵ 21, 82. 38, 31. 80) 

8. παρ οὐ 6. ΑΒΘῊ ἸοΕ 4] ρ]οεγ γᾷ (α 4μ0) (ὁορ περι ου ἢ) οἷς Οἢν ΤΕρὶ 
Οδθο .. Ε 86. οἂἱ π. ὠ, 817 π. ων ] καὶ 4] δυνησει, 18. Βα} ΟἿγν ΤὨρ]ι"" 
δυνασαε Ϊ αὐτὸς (4132 νρευὰ ΤῊΡἢ3 ῥγϑϑῖὼ και; 36. αὐτου, 40. αὐτους) 
.. Α ΟΠ) 66 ΘΧΡΓΐΩ ΒΥΓΠΤ ἃ] 

9. συνεπεϑ. ς. ΑΒΕΘῊΗ Ἰοἵΐ 4] ἸΙοηρα ρΡ] ΟἿν ΤῊΡὮ οδὲ .. ς (ΞΞ 6 52) συν- 
εἐϑέντο (60) ο. ταΐῃ τὰ Οοο. Ῥσγδοίεσθα 187. βυυρ οι" ρσγϑϑίω εσζοντος 
δὲ αὐτου ταῦτα 

10. τε ὁ. ΑΒΕΒΤ Ἰοἵ 416 βυγ Δϑί μα! 4] (6ορ οἵ) ΤἈΡἷ".. ς δὲ 6. 68 ἃ] 
Ρΐου νν ρτὰ οδῖ ΟἿγ 8] [ ἐτῶν .. Ε ἐνιαύυτων κριτὴν .. Ἑ 40. 187. 41 
Ρ]υδ885 ϑγγΡ 81] ΟἿγ (οὐκ ἔστι ταῦτα κολακείας τὰ ῥήματα, τὸ μαρτυ- 
ρῆσαι τῷ δικαστῇ δικαιοσύνην) ΤῊΡὮ οδὺ ΑἸοΐπι δἀὰ δικαιον εὐϑυμῶως 
(605) «. ΑΒΕ ἰοἵϊ 4] τοῦ νρ (81 αἱ νά ἐγ ὁπ) ΑἸ ΤῊΡ 5 οδὲ (-μος) .. 
ς ευϑυμοτερον 6. α (-μωτερον)Ἡ 8] Ρὶ] ΟἿγν ΤῊΡἢ1 Οδο (:: νἱ ἀοίαγ 1πὰ6 
ογίαμλ ᾳαοὰ Ῥαμ]ὰ8 οχληΐπο' Ἰδθίο δηἶμηο 586 ἀθαοτῖξ ἀοίθηαδετο; ευὐϑυ- 

μοτερον 6Υροὸ δβιιϑιϊ πογαπὶ αἱ δἰ αἰ ΠοΑΥ ΙΓ ἃ ρουβοηδ [8118 ἱπά οἷβ 
ΔΌΡΟΥΙΪ, ΠΟ ΠᾶΒ0Ϊ ΔΡΟΒΙΟΙΣ οοηδασηϊίδμι. (Οδίογατμα οὗἉ 17, 231. 25, 10. 
ὉὉΪ πὸ καυγοτέρον 80 καλλιον βυοῖ, οἱ 51.118.) 

11..Α οἷχὴ σοι! | ἐπίγνων. (60) ὁ. ΑΒΕ οἵ ἃ] Ρ]υ815 ΤῊΡὮ οδὲ .. ς γνωναν 
ὁ. 6Β 8] ρὶ Οἢγ Οδς | δεκαδυο 6. 65 ἃ] Ἰοῆρα »ὶ ΟἿγ Οδϑο οδῖ.. π δω- 

᾿δεκα ὁ. ΑΒΕ οἵ 419 ΤΉρΡΗ. Ριδϑίδσοι ς (ΞξΞ ΟὉ 82) ργϑθιῃ ἤ Ἂὃ. ταΐῃ πὶ 
ΤῊΡΕΣ Οδο σοηῖχα ΑΒΈΘΗ 8] μ᾽ 850 οαἱ ΟἿγν ΤὨρΡὨΤ [Ε 1871. προσκυνη- 
σαι, ἰίαπι νῃ 8] αἄογατε Ϊ εἰς (α΄) 6. ΑΕΗ 1οἵϊ 4] Ρ]υ815 δορ 58[ὴ ΤῊΡΆ 
οδὲ... ς ἐν 6. Β6 Αἱ μὶ ΟἿἢσ Οδο 

12. Ε υρον | ΕἘδ΄ πρ. τινας [ ἐπισυστασ. «ο. ΘΗ δ] Ἰοῃρθ Ρ] (νῷ Ἄοοποιν- 
8ιιηι) ἘγὶρΡῈ12). ΟἸν» ΤῊΡΗ Οες εδὲ... ὴ ἐπιστασυν ο. ΑΒΕ 817 (Ἰοἱἱ 
ἐποστασιαν οἱ οὔδε καταὶ : 

18. οὔτε ο. ΑΕΘΗ 8] ἔἴδσθ οὔ ΟἿγ ΤὨΡΏ Οδο οδὲ.. πη οὐδὲ 6. Β 1οἵϊ (βΒ88 
[ον οὐδὲ) ΕΡΙΡΒ121 (ουδὲ ὧν μου κατηγ. οὐδὲν πεπονήκα)  παραστησαι 



ι 

τιϑίοσίβ [ ἀδϑοσσηαθθ δοουϑϑί μ θη. ΑΟἹἸ.24,1. 148 

4 -», ε᾽ “- 3 --»ἤ, σ Α ᾿ 
νυνὶ κατηγοροῦσίν μου. 14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν 
ὦ «α ’ σ΄ »“ ’ - ’ -» ᾿ 
οδὸν ἣν λέγουσιν αἴ᾿ξσιν ουτῶς λατρεύω τῷ πατρῴῳ ϑεῷ, πιστεύων 

- μῸ - ’ 

πᾶσιν τοῖς κατὰ τὸν νύμον καὶ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, 
με τ 10 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν ϑεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, 

᾿] ᾽ Υ ὔ Δ.ϑ 267 3 ὔ 

ἀνάστασιν μέλλειν. ἔσεσϑαι δικαίων τὲ καὶ ἀδίχων. 16 ἐν τούτῳ 
Α -«“ Ἵ ’ 4 

καὶ αὐτὸς ἀσχῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 1 δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύ- 

γας ποιήσων εἰς τὸ ἔϑνος μον παρεγενύμην καὶ προσφοράς, 18 ἐν 
μ ζ », ϑ ἰ ’ 9 ““ε “- Ε ἊΨ δῳ" ᾿ 

οἷς εὑρόν μὲ ἡγρισμέρον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ ϑ0- 
,. Α ΝΟΣ 4 -ἰ-- .9 , 2 - 19 ΑΔῸΌν 5." - - 

θυβου, τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς “σίας Πουδαῖοι, οὐς ὅδει ἐπι σοῦ παρ- 

6. ΑΒΕΘ 8] Ἰοῆρθ ρῥὶ νν ρὶ ΟἿγ (ρσδϑιῃ νυν, ἰΐϑιη 417) Οδο οδῦ... ς (ῃοπ 
ςο Οὖ ΚΖ) ρὑσδϑθι μὲ (δὶ μοιὴ 6. τηΐῃ τὴ 8]88ΐ (ΟΠ γτὰ8Ὁ) Οδο, ἰΐδτη μὲ 

γυν (41 μὸν νυν) Η 1 ΤΉΡὮΒ1 ἰδυνανταιν ο. 6Η 84] Ἰοῆψο ρΗ] Β8ἢ} ΞυτΡ δε ἢ 
Οἷν ΤΏΡ Οδςο οδὲ .. Τῃ δἀὰ σον 6. ΑΒΕ 1οἷ 4] τὴ νν τῆι (Α] ΡΓΔΘΙΩ)] 
ψιψνι (80. σον δῖ] Οδς Ομ) ο. ΑΒ 1οἱἱ 27. 08. 10ὅ. 188. 1817. Τρ". 
ς νυν (41 βδὶι [γ8Π8ρ) 6. ΕΘΗ ἃ] ρ]οῦ οδί ΟἿκ Τρ)" 

14, Ε πατρου ] ὶ οἵὰ πασυν Ϊ Β ὅδ. ΟἿγ οπι τὸν | καὶ τοὺς (101, 108.5080] 
οἵα τοις) ὁ. (6[. 5) ΑὙΗ 4139 ἃς ρ]υγ νρ (ιας ἴῃ ἰεσε δὲ ργορὴ δἐϊ8) σὸρ 
58} ΔΘΕΟΟΙΣ 4] ΤῊρΡΕΪ Οδο... (6Ὁ 82) καὶ τοὺς ἐν τοὺς 6. Ἑ [οἵΐ 4] ἔεγ 630 
ΤῊΡἢδ΄ οδὲ... ςθ χαὶ ἐν τοῖς ὁ. Β ἃ] μη (βγγυῦ χα ἴη ἴεσε δὲ ἴῃ ρ»γορἢ.) 
ΕΡΙΡἢ (τοις ἐν τῶ γομὼ καὶ εν τοὺς πρ. 8ἴ:6 γέεγρ.) ΟἿ Υ | 

15. ἐλπιδα.. 1817. δΔἀὰ δὲ | εἰς τὸν (180. οι) .. α 68. 69. ΤὨΡΠ3᾽ προς 
τον (ς οἵ) [ἐσεσϑαι 6. ΑΒΟ Ἰοῖϊ 415 νϑ' 00 Β8Ἐ ἃύα ΟἿγ Τῆρμϑ᾽ .. ς 
(6000) κά νεκρων 6. ἘΘΗ 8] Ρ]ΟΙ ΒΥγαΪΓ ΔΘ ΒΟἿΓ 4] οδὐ ΤῊΡἶ" 

10. χαὺ αὐτὸς (6) 6. ΑΒΟΕα οἵ 40, 187. 4] τη νᾷ ΒΥ 588 ΤΉρΠΣ' 
οαἱ.. 4] ἔεσϑ᾽θ δσ 81] ΟἿγ ΤὨρΡἷ δὲ χαὶ αὐτ., 81. τε αὐτος, ἰΐοτῃ ς δὲ 
αὖτ. ὁ. Ἡ ἃ] Ρ] οορΡ Οδεἰ ἐχεὸν ᾿ς, ΑΒΟῈ 1οἵΐ Δ] βδὲ τῆι νβ 00 ΒΔἢ βγγυίγ 

αἱ ΤΡΙ Οδο... α΄ ἐχὼν 6. 65 8] μ᾽ 860 ΔΥΡ 8] οδἱ ΟἿγ [α 187. Αἱ 
ἔεγοῖδ βυγρ ΟἿν ΤῊΡ]Π3᾽ πρὸς τὲ (μη ΑΒΟΕΗ ἰοἵ 4] ρ] οδὶ 4]) [ δια 

παντος (Ἑ 5811 ΒΥΥΡ δπίε σρος)... 82. 42. 51." 187. οχὴ | 

11. παρεγενομὴν (Α οἵα) ἢ. 1. ς. ΒΟ ἰοἵΐ 47 νρ ΤΊ] ρἢ5᾽ οδὲ.. ς ροβί σπάει- 
νῶν ς. 6Η Δ] ρὶ νν ργ] Οιν 4]; Ε ἃ] ροβί σροσφορ. 

18. ἐν (ΤΏρΡΕἶ ἐφ) οὖς ὁ. ΘΗ ἃ] ἰοῆρα ροὶ ΟἿγ Τῆρ Οοο... 52 ΘΒ 1μη 
ἐν αὐς ᾿ς. ΑΒΟΒ Ἰοἵϊ 4113 ΤΉρἢΣ οδὲ [Ε τυρὸν [δὲ 6. ΑΒ (6 Ὗο. 66.) ΟΕ 
1οῖϊ ἃ] Ὁ] νβ ΟΡ 588} ΒΥΥΡ Δ΄Ρ ΤὨΡΒ'" Οδς οδὲ... ς9 (πο ς ΟὉ 32) ὁπ 
9. 6Η 8] μὰ Τρ". 1ἴθαγθ νΈΧῸ ΒΥΓ ΓΘ 8[0: εὖ μή τινὲς ἀπὸ τῆς 
᾿Ασίας Ἰουδαῖον ἐθορύβησαν. Ιἴθτι μοδβὶ ϑορυβου νρϑὶχὶ ἀοτηϊὰ Δ] τἀ 4 
ἐὲ αρργελπεπάοτιξ πιὸ οἰαπιαπίε8 εἰ ἀϊοοηΐε8 Τοῖίε ἐπῖηπιΐσιπι ποδέγηι (ἀο- 
τηϊὰ υἱγιιη). 6 φυϊθυβαοῦταρ: αὶ βυρογῆυὰ δυΐεγθηᾶδ ραΐῖγθβ οθη- 

βαογυπί.“. (ΟὉ 532 ϑορυβου. τυνὲς δὲ: ἴα ἔδγα αὖ δἰ) [ αἀσο .. ΟΕ 40. 
131. δ] πιὰ βυτρ ΤΠΡῊ οδὲ τῶν απὸ οἱ (6Χο Ο 41) νουδανων 

19. ἐδὲι ο; ΑΟκ [οἵϊ ἃ] αἱ νὰϊγ βαί τὴυ νῷ βυγθῖ ΘοΡ 4] Ατῇ ΟἸγῖ ΤῊρΠ 
οαἱ.. ς (μου ς6 ΟὉ 832) δὲν (67) ὁ. ΒΘΗ Αἱ ἔογϑἕῦ β8} δϑίῃαΐγΓ 8] Ο}ν1 
Οες 

48, 8. 

11, 90. οἷς 
64] ὦ, τυ. 

ὩΙ, 286 κ' 



43, 8, 

ὶ 

14 ΑΟΤ 24, 90. Ῥδ0}} σογϑ Εἰ 6116 6 ἀοἔθηβὶο. Ἐπυγβαβ 

εἶναι καὶ κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοιδν πρὸς ἐμέ. 20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπά- 
τωσαν τί εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 
21 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι 
περὶ ἀναστάσεως τεχρῶν ἐγὼ κρῴώομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. 22.,Ινε- 

. βάλετο δὲ αὐτοὺς ο Φηλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, 
εἴπας Ὅταν .]υσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καϑ᾽ 

ὑμᾶς, 28 διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσϑαι αὐτὸν ἔχειν τὲ 
ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Ζρου- 
σίλλῃ τῇ γυναικὶ οὔσῃ ᾿Ιουδχίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ 

19. ἐμιὲ ὁ. ΑΒΟῈ Ἰοἵ 18. 4] (:: ἰβεῖ8δ οοηϊαποίϊβ ἐθ8110. οὈἐθιρϑγδῃ πὶ 
νάϊ. ΑἸΪοΥ Βαρτα ἰἀδης, ἀθπ)) .. ς μὲ 6. 65 δἱ ρὶ8δὺ οδὲ ΟἿ. 8] εὐ (Ε 

ἢ) τι (α ἔτι νἱ.1086) .. 187. οτι 

20. ἡ... ΑΟ ἐν | τὸῪ 6. ΑΒΟΈΘΗ [οἵ 4] ρΡ] 850 οῸρ ΔΥΤῚ 501 4] ΟἿγ ΤΡΆ οδὲ 
ὡς {Ξ 6" 82) ῥγϑϑπὶ ἐν ς. τηΐῃ νϑ ΒΥῚΡ ἃ] Οες [Ε ηυρον Ϊ ἐν ἐμὸν 6. 
(ΕΘΗ 8] ἰΙοῃρδ ῥἰδσ νν οἵ ΟἿγν ΤΡ Οδς.. Τὴ οἵὴ 6. ΑΒ 1οἵ 40. (108ὅ. 
Ροβὲ αδικήμ. Ροῃ) ᾿ 

31. Ε 187. 4] βγρΡ ΤῊΡὮ" φων. ταὺὔτ. (ΘοΡ φω. τα. μι.) [ ἐκέκραξα ας. Α(Β 
6 Υο. Ο6.)0 1οἵ] 4] ἔδσγοξυ ΟἿγβ ΤᾺΡ1 Οες... ς μη ἔκραξα ς. ΕΘΗ͂ 8] 
ΡῚ ΤᾺρΡΙ3"; 101. ἐκηρυξὰ ] ἐν α. ἐστ. α. ΑΒΟᾺΚ Ἰοἵϊ 8] νᾷ σορ ΤῊΡΒ οδί 
ος ς ἐστ. ἐν α. 6. ΘΗ Βγτγυ 4] ΟἿγ Οες | οἵὰ ἐγὼ [ἐφ δ. Α8Β0 [οὗ δ] 
ΒΥΓ (δοϊμαῖνς ἀρμα ἐ6) .. ς υφ ὁ. ἘΘΗ 8] Ρ]6γ νᾷ 8] ρα οδὲ ΟἿ. ἃ] 

22. ανεβ. δὲ α. ο φηλ. (Οἢτ ὁ φή. α.) 6. ΑΒΟΕΗ ἰοἵϊ 40. 187. Δ] δ]ἴα νᾷ 
ΟΡ (Βα οὶ 6861) Βυγαῖγ 4] ΟἿγ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 832) ἀχουσας δὲ ταυτα ὁ 

φηλ. ανεβ. αὐτ. ς. ἃ ἃ] ΡΠ (581) ἂρ 6) δἃῚ᾿ᾧ᾿ 8] οδῖ ΤᾺΡἢ Οες. δίς δΔεῖῃΡΡ: 
Με ατἴξηι δοϊοδαΐ φιιοά απἰᾳιίδιδ ἀϊπιϊοατοπὲ Πιἀαοὶ σιπι ἴοσε εἰ ἀοοίτπα 
Ολυϊϑιϊαπογιηι, οὐ ἔμ τἷβ ὀίαπαϊίια 68ὲ οἱ αἀὐπσὶξ ἐδ: ]Πίαφια »οϑέχιαηι 

ἀεβοοπαϊξ ἔ 8. ργῖποορβ ἱπᾳιίγοηιιβ μὲ σοσποδοαπιι οἐ ἐπξεϊσαπιιιϑ 86}- 

πιοπέπι υδϑίγμηι. ΑἸΪΓΟΥ 568 1 Ό6γ6 οἵ. δϑίῃτο [ εἰπὰς 6. ΑΒΟ ΙΟἵ οὡς 

εὐἥτὼν 6. ἘΘ6Η ἃ] Ἰοῃβα ῥἴθγ οδἱ ΟἸιν 8] 

28. διαταῖ. ο. ΑΒΟῈ ]Ἰοἷΐ 18. 40. 187. 41] 4114. ΘΟ» ΒΥΥΡ ἅτ ΤῊΡὮΝ" εαἱ.. 
ς (609) δἀὰ τε ας. Η 8] ρ] νᾷ 8] τὰ (νῷ 6 8] ἐμιϑϑίξῳ 6) ΟἿγ 4]; α δὰά δὲ 
] ἑκατονταρχῆ 6. ΑΒΟΘΗ͂ Αἱ ρμ]6Γ οδἵ ΟἿΥ 8] ..ἕ Ε αἱ δ]ίᾳ Οδοϑθᾶ «ρχω ] 
αὐτὸν ὁ. ΑΒΟῈ ἰοῦ 4] ἔδγο 9 νβ' ΟΡ ΒυΓΡ δύῃ ΤΏΡ 3 οδἱ.. ς (ΞΞ "Ὁ 82) 

τον παιλον 6. 6} αἱ ἰοῃβα ρΡὶ 5.7 δϑῦμαῖγ 41] ΟἿΥ 4] (βδὲι ἂρ 6) τ. δ. 
αὐτου (νᾷ 6 (16 διιῖ5) .. Ἑ οπὴ αὐτ.} υπηρεέτευν ὁ. ΑΒΟΕ ]ο 4] νρ βγγαίγ 
ΟΡ τη τὸ... ς (6ὺ90) δΔἀά ἡ προσερχεσϑαν (δ. 6Η ἃ] ρον (Β8ἢ' ΔΡ 

6) Δ᾿Ρ 8] (δε νν καὶ σρ., δϑίῃγο σροσερχ. Ῥ͵Ὸ ὑπηρ.γ ΔΕ ΙΡΡ σροσ. 

καὶ ὑπ.) οαἱ ΟἿγ ἃ] 

24. ἡμερ. τιν. ὁ. ΒΟΘΗ 8] ἔεγα οἵῃῃ νΥ͂ ρ] οδί ΟἿγ ἃ] .. ἢ τον. μ. 6. ΔῈ 
187. νβῇ Βγγ (:: πος ροϑίογϊυβ (ὅ, 86. ποοὸ ῥγίυαβ 16, 12. θυεῖ. Ηΐπς 

Ρνιδοβίαϊ αυοά ἰοϑίαίίαβ 651.) [Ε δρουσιλλι, α δρυσιλλη 1 τὴ γυν. (60 
52) 6. ΟΕ αἱ ἔδγο δ ΟἹν... ς δῇ αὐτοι ο. Ἑ 84] τὴῦ νρ οἷς ΤΉΡἢ}" 66; 
1μπ τὴ δια γυν. ο. ΒΟ ἡ δ] ἔδγβϑθ βγγΡ πιβ' Ατηχηθϑΐ ΤΊ 5 οδ; ἃ 1ο ἃ] 



Ἰοᾳυϊξαγ σοτᾶμ Ε'δ]ἴοα οἱ Πτι81118. ΑΟἿ.25,.,. 14ὅ 

ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. 20 διαλεγομένου δὲ 
αὐτοῦ περὶ δικαιοσύτης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλ- 

λοντος ἔσεσϑαι ἔμφοβος γενόμενος ὁ (φΦῆλιξ ἀπεκρίϑη Τὸ νῦν ἔχον 
πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε, 26 ἅμα καὶ 
ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοϑήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου" διὸ καὶ 

πυχνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὠμίλει αὐτῷ. 21 διετίας δὲ 
πληρωϑείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φήστον᾽ ϑέλων 

τε χάριτας καταϑέσϑαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὁ ῆλιξ κατέλιπεν τὸν 
Παῦλον δεδεμένον. 

ΧΧΥ. 

1 φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς 
“Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, 2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς 

ἐ 

τή ιδια γ. αὐτου  μετεπεμψατο .. ΒΥΥΡ Τὰβ ῥγδθτα φμαθ τοραδαΐ υἱάετα 
Ῥαμΐμηι εἰ αμάϊγα (ὨΒασυβαὰθ δοορᾶϊὶ ὈΟμθῖῺ) σόγδωηι. οΐθηβ τρίζει 
βϑαϊίβέασεγο οἱ [ οὗ (ηχουξεεν) οἵχ αὐτου [ γριστον ὁ. Α (οὔ οἱ Ἐ νά γ) Ηὶ 
81 υὐ ναϊγ Ρ] ΒΥΥ ἂύϑ ΤῊρΡΒἷ Οδο... κΖ2 ἴμπ δά νησουν (ργϑθῃῃ δὰ ἰ0] 
ἔα 41 δϑίμυιγ ΔΥΡ) ς. ΒΕ6 οὔ 4] ἔδυ 30 νῷ σὺρ ΒΥῪΡ ἃ] ΟἿγ ΤὨρΠΣ᾽ οδὶ 

28. Ἑ ἐνχρατιας [ ΟὉ΄ τοι μελλοντ. κρυμ. α. Ο ἃ15 ἀτχὰ ΟἾγ' οδὲ  ἐσεσϑαι 
ς. 68 ἃ] ἸΙοῃρθ Ρὶ ΟἸν3 ΤΡ Οδςο.. ΟὉ 2 [2 οἵὼ ὁ. ΑΒΟῈ οἵ 4112 οδί 
(:: βαοὶ Ιϑοἰῖο αὐϊουαμηααθ μελλ. ἐσεσϑ-. Ἰερσίζαν; οὗ 11, 28. 00] τηΐη 

94,1. 

ἴεν ἰδ οἵη ἐσεσϑ. Ἰἰίοιη 238, 80. δ᾽ ΑΒΕ 8] τὰ ἰάθη οτῃ) [ Α 8] ἐμφοβ.. 
(Ε ἐνῳ.) δὲ [ τὸ νυν .. Ἐδ΄ τοῦνιν ἃ 8] ἐχων (Η ἐχου») | καιρ. δὲ με- 
ταλαβ. (Α παραλαβ., Ἰοϊ 4] τῶι ΟἿγν οἱ 1 πὶ ΤΏΡ λαβων)..Ε νᾷ 
καύρο) δὲ ἐπιτηδιὼω 

20. αμα καὶ (ἴθ. 187. οἴῃ χ.) 6. ΑΒΟΕΘΗ [οἵ 4] ἔεγοδθ γν Ρ] ΟἸν ΤὨΡὮἶ" 

οδὲ.. ς (ΞΞ Οὐ 82) αμα δὲ καὶ 6. τηῖπ οορ ΤῊΡΙ5 Οδο | 187. οτι καὶ 
χρ. [ Β οἵη αὐτω | ὑπὸ τ. π. ὁ. ΑΒΟῈ Ἰοίΐ 415 νῷ βγγθῖγ ἀγτὴ δϑίθτο, ς 
(ΞΞ αὖ 32) δἀὰ οπως λυση (αἱ τὴῦ ἑνα απολυση) αὐτὸν 6. ΘΗ ἃ] Ἰοῃρ8 
ΡῚ δϑίἢρΡ δὸρ δῖὺ 8] Οἢσ ΤῊΡΒ Οδο οδϑὲ Ϊ ωὠμύλεν (α ομιλ.) .. Ο Δ] διε- 

λεγετο (νᾷ 6 ἰοηιιοῦ αὔτ" διιπ) 

21. τε... Ἰοῖϊ ἘΔ] τῶῦ νῇ 6 8] τῶι ΟἿγ ΤΠΡΗ δὲ [ χαρετας 6. Η 8] Ἰοῃρ6 

ΡῚ (1116 αἱ νὰν νογβῖο) Αταπιθδὲ ΤΉ Οες οδὲ.; ΘὉ΄ μη χάριτα α. 
ΑΒΟ Ἰοἵ 412. Ἑα 40. 187. 4111 Οἢν ΤὨρ᾿2᾽ χαριὲν  φηλιξ Βα... Α φιλιξ 
[ ΑΕΒ 8] κατελειπὲν [ ϑέλων τὲ - δεδέμενον .. 187. ΒγΥγΡ τὰᾶ τὸν δὲ 
παυλον εἰασὲν ἐν τήρῆησεν δια δρουσιλλαν 

ΧΧΥ. 1. ἃ τὴ ἐπαρχειω, ἰοῖΐ τήν ἐπαρχιαν Ϊ Ἑ καισαριας 

2. Ηὶ ἃ] Τῇρ13 Οδς ἐνεφαγησαν (ἰϊάθτη ἔδσθ βὶς οὐἰΐδπι 28, 22. 24. 1. 
25, 15.) τε ὁ. ΑΒΟ ἸΟΙ͂ 18. 40. 68. Αἱ νῷ Βυγ δοίμυ! 4] ΟἿν ΤΉρΡΠ3 
Οες... ς δὲ 6. ΕΘΗ δ] Ρ] 00 ΒΥΥῪΡ ἃ] ΤἜρΡὮ7 [ον ἀρχεὲρ. (60) 6. ΑΒΟΚα 
ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΕΣ. Ν. Τὶ, ΕἀΠΠ, 7. 102 

, 



48, 1δ 55. 

24, 28, 

11. 

18. 

44, δ α. 

44, 13, 

116 ΑΟΊ'!. 25,8. Ῥαυ]υ8 οογϑηι Ἐ'οδίο 86 [4868 86 ἀοξομπαϊ,, 

4 - - - Α 

καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ιουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν 
:] 3 ’ - 

αὐτὸν ὃ αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν 
5. ε ; [5 "᾿ 

εἰς Ιερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. 
ς 4 ΄. »ν πῇ ᾿ 

4 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεχρίϑη τηρεῖσϑαι τὸν Παῦλον εἰς Καισα- 
ἢ ᾿ ΄ Η ρξιαν, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι" ὃ Οἱ ουν ἐν ὑμῖν, 

ΜΝ Α ’ Υ͂ 9 Α 3 »",. 4 ’ 

φησίν, δυνατοι συνκαταβώντες, εἰ τι ἔστιν ἐν τῷ ἀνδρι τούτῳ, κατη- 
ἣ -“ Ά -ὠῴ ΄, Ἵ 

γορείτωσαν αὐτοῦ. Ὁ διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλδίους 
2 Ἃ . - ᾿ Α 

ὀκτὼ ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καϑίσας ἐπι 
τὰ ’ Σ » δῇ 2 δὶ ᾽ τοῦ βήματος ἐχέλευσεν τὸν ΠΠαῦλον ἀχϑῆναι. “ παραγενομένου 

Α -" Ἵ «- 

δὲ αὐτοῦ περιέστησαν οἱ ἀπὸ “Ιεροσολύμω» καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι, 
Α Υ̓ “ἷ. 

πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι 
ὃ τοῦ ΠΠαύλου ἀπολογουμένου ὅτι οὔτε εἰς τὸν νύμον τῶν Ιουδαίων 

1οἵἵ 41 Ρ] 830 γν οὔθ Ομγῖχὶ ΤΊΡΙ3 οαὐ.. ς ὁ ἀρχιερεὺς 6. Η 8] "] 
ΤῊΡὮ Οθο (ἔθ 41 ΟἸχόοτα ὁ τε αρχο) 

8, κατ΄... ὁ 418 νυ δ]1ᾳ οδὲ Ομ γίχί πὰρ [Ε 8] εἰς νεροσολυμα 181. ΟἿγ 
ἐνεδρον [ Τὴ ἢπε (ἰαβίε Ἦ ἰδὲ ἀχϑαπία ν. 3.) Βυτρ τῷ! δά οὗ τὴν εὐχὴν 
πεποιηκότες, κατὰ τὸ δυνατόν, ἵνα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν γένηται. 

4. εἰς καισαρ. (6) 6. ΑΒΟῈ [οἵ 18. 40. 78. (ΑΕ -ριαν) .. ς ἐν καισα- 
ρθέια ας. ΘΗ 8] γ]δγ οδὺ ΟἿγζ ἃ] [Ε Τωοϊ οἵὰ μέλλειν (Βα 6 »γογεσέιγμηι; 
1 οἱ »τοβοϊϑβοῖ) 

ὅ, δινατον ἢ. 1. 6. ΑΒΟῈ [Ιοῖἵϊ 40. ἃ] 4114 νᾷ ύῖὰ Οἤγθοτα οδῇ... ς δηΐθ ἐν 
υὑμὺν 6. ΘΗ 8] ὑ]6γῦ δϑίμαϊγ βυγρ ΟΠ γῖσι ΤῊΡΙ Οδςο (99. ΒΥΓ ἃΥτὺ [ΓΟ ὁ 

φησιν) 1 συνχκαταβ. ς. ΑΒἾΟΕ οἷο .-ς (μη 49.) συγκ. 6. ΒΡ6Ε 8] οοσίθ 
ΡΙογ | εἴ τι ἐστὲν: 18. δος. Ἰοἵϊ οἷς, ποῃ εἴ τέ ἐστ. αἱ 1ῳπ 49.  τουτω 
(α 009; 105. 188. οἵη) ο. ΘΗ 8] Ἰοῆρα οὶ δοοὸρ βυγυγ δοίμα 4] ΟἿΣ 
ΤῊΡΏ Οδς (864 ἃ] ἔεγοϑθ βυγυϊγ οοὸρ οδὲ ΤῊρἢ5 ν}ὶ δᾷᾶὰ ν6] ρῥγϑθι 
ατοπονὴ .. μὰ ατοπον (βἷμ6 τουτω) ὁ. ΑΒΟῈ [οἷἵΐ 4115 νῷ δύτὴ 815 [οἱ 

6. οὐ (Εθτ 419 οπι; ΟὉ Ὁ) πλείους (Β -ονας) οχτω (41" 816 ογη, οδὲ ἐγνρεα) 
ἡ δεκ. ς. ΑΒΟ(ΕΒΤ) οἵ 4] ἔδγεϑ (1{6πὶ 8] τηῖι 5194) γρ' 6 ΘοΡ δύτα ΤῊρμ5; 
ἰζθῃ ΟἸΏΪ880 οἷ; Ζλειοις 187. Βγταγ 54} (ἃὰρΡ ΟΡ) 8] .. ς (Ξξ αὉ 8:2) 
πλείους ἡ δέκα (418 οκτω) ς. 65 ἃ] μὰ Ομγίσι (Ὁ γόοτα ογὴ σὰ. η) 
ΤὨΡὮ1 Οδο [ ΑΕ καισαριαν[α καὶ τὴ ἐπαυρ. (41 τή δὲ ἐπι), ἰέθτα ῥτϑθ- 
οβἀοηίθ κατεβὴ 180, νῃ 4] το] ἃ ΒΥταῖ οοὸρ 8] 1,οἱῇ αχϑ'. τ. π. 

Ἰ. περιεστῆσαν 6. Ἡ 8] Ἰοηρθα Ρ] 60Ρ 4] ΟἿἷγν ΤὨρμἷ Οδο .. τ δὰὰ 
αὐτὸν ο, ΑΒΟΆ 4] ἔοσϑῖθ νυ τηὰ οδὲ [,οἱ (θα αὐτῷ Ε Ἰοῖἱ 4] ΤῊρΡἢ3)] 
αἰτιωματα 6. ΑΒΟΕΘῊ [ἰοἵϊ αἱ Ἰοπρα ρὶ ΟἿγν ΤὨρΒῆ᾽ .. ς (ΞΞ 6 82) 
αἰτιαματα ὁ. ταῖη ΤὨρΡΒ΄ Οδς οδὲ [καταφερ. 6. ΑΒΟ Ἰοἵΐ 40. 4] τᾷ ΑἹ] 
Τ,οἱ Ὁ (θαι 413 δἀἀιεϊβ του πανλοιυὴ .. Ε ἐπιφερ. τω παυλω .. ς φερον- 
τες (ἰἴϊὰ βθὰ πὲμ}]} δάάθπβ 78.) κατα του παυλου (6090 κατ. τ. π.: 
418 γν τι κατ αὐτου) ο. (ΕΗ 8] Ιοπρθ Ρὶ ΒυγΡ 4] ΟἿγ ΤὮΡὮ Οδο οδί 

8. του (Ε δὰ ἔπ ἀθιηϊά 4] 10] δἀὰ δὲ, ΒΥΥ τε) παυλ. απολ. (βἰς βεἃ 
φἀάϊίο ᾿πδαρογ αὐτου; ἃ, ἰΐοιι 18 ) 6. ΑΒΟ(Ε) Ἰοἱϊ 40. 187. 415 νεῷ βυγῆί 
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οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. 9 ὁ Φῆστος δὲ 
ϑέλων τοῖς ᾿Ιουδαίοις χάριν καταϑέσϑαι, ἀποχριϑεὶς τῷ Παύλῳ 
εἶπεν Θέλεις εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριϑῆναι ἐπ᾽ 

ἐμοῦ; 10 εἶπεν δὲ ὁ ΠΠαῦλος ᾿Επὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς 
εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσϑαι. ᾿Ιουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ 
κάλλιον ἐπιγιρώσκεις. 11 εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον ϑανάτου πέ. 

34, ΥὙἱ]. 

’ 3 “- ᾿ 2 ἜΝ 3 3 5 κι) 2 τ Ὁ 
πραχᾶ τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποϑανεῖν᾽ εἰ δὲ οὐδὲν ἐστιν ὧν 

οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς μὲ δύναται αὐτοῖς χαρίσασϑαι" 

Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 12 τότε ὁ (Φφϑῆστος συνλαλήσας μετὰ τοῦ 
συμβουλίου ἀπεχρίϑη Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ. 

18 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν ᾿4γρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ 
Βερνίκη κατήντησα» εἰς Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν (Ῥῆστον." 
14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέ. 

ϑετο τὰ κατὰ τὸν ]1αὔὖλον λέγων ᾿Ανήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος 

ὑπὸ ήλικος δέσμιος, 1Ὁ περὶ οὗ γενομένου μου εἰς 'Ιεροσόλυμα 

6ΟΡ 84] ΤῊρ 5 (1,ς1) .. ς απολογ. (Α] ΤῊΡἾ οαἱ δἀὰ δὲ) αὐτοῦ ο. ΔΗ 
ΑΪ Ἰορθ ΦΙ 8Δ1Ὶ᾿ 41] ΟἿγ (ΤῊρἢἷ 640) Οες [|| τι... 187. τινα, 41 δ]ῖᾳ οἵὰ 

9. δὲ... ΑἍ 40. οὐν (νατίαπί ννὴ [ ελ. τοῖς νουδ. (67) ὁ. ΑΒΟΕ 10 ἴ Α]8 

γῇ ἃ] τυ ΤῊρΙ3 οδὲ.. ς τοῖς ν. ϑελ. ς. 65 8] ἰοῆρο μἱὶ Ον ΤῊρ}"}" 
Οϑς [ ἃ χαρντα Ϊ κριϑηναι ς. ΑΒΟῈ Ἰοἵΐ 417 ΤῊΡἢ53" .. ς κρινεσϑαν ες. 
ΘΗ 8] Ἰοῃρε ρΡὶ οἂὐὺ ΟἿγ 8] | ἐπ (1οἵ 4] ἐπι) .. 81 ἔοσϑϑῦ ΟἸγόοια ΤῊρ]}ϊ" 
οδί υσ 

10.  οἵῃ ὁ [8Β 81. ἐστως ἀπίθ ἐπι ροῃ | Β ηδικηκα (1οἱἱ ἠδικηκώς᾽ καὶ 
σὺ) [ σ 187. αἱ γινώσκεις 

11. οὐν (60) «. ΑΒΟΕ 1οἵ 4] ἔετο δ οὸρ 8] οδὲ ΟἸσθοτα ΤῊΡἢ3".. ς γαρ 
6. 6 8] ρὶ νυν τῶι Ομγίσχίὶ ΤῊρΡΗ Οδο (40. 6 οἵη) [ καὶ .. Ε 8] νᾷ ΒΥΓ 
ΟἸὨγόοτα ῃ [Ἡ 4] τὴῦ τοι; ἀποϑανειν ] Τὼ οὐδὲν ἔστιν [ μου .. α 18." 
μοι αὑτοῖς 6. ΑΒΕΗ Ἰοἵϊ 4] Ἰοηρα Ρὶ ΟἿγ ΤῊρΡἢ Οες .. σα κ4|8 οδὲ 

τουτοις 

12, συνλαλ. ο. ΒΓΕ Ἰοῖΐ,,ς (μη 49.) συλλαλ. ο. ΑΒΕ Δ] οθγία ρ]οῦ (:: 
οὗ δὰ Μο 9, 4.) Ε συνβ., α 18. συμβούλου, ο συνεδριου, 68, συνεδρ. 
καὶ συμβ. [ κὶ ἐπικαλισαι, 36. ἐπικαλήσαι 

18. τυγῶν .. οἵἷχ 1, 86. 187. Βγγαΐγ ΟἿγ οδί (412 τριων, 81 ἰγϑῃ8ρ) οἷ 
δύῃ βερενικὴ .. Οὗ (νά 1) βερηνικὴ (868 ἰπέτα ν. 28. Ο βερονικῆς) .. 9 
[01 ἀδπιϊα 4] Οαββίοα βερονική Ϊ ὁ κατηντῆσεν Ϊ ΑῈ καισαριαν | ασπα- 
σομενον 6. Β Ἰοῖΐ 8] ρ] 6 υρ βυσυῖ 41] Ουν ΤῊΡἢ5᾽ Οδο οδὺ .. ΑΕΒΤΟΗ 8] 
ΡΙ 820 δοίη ἴξοτη (ν αἰ) ΘῸΡ ἃ» ΤὭΡἢ  ασπασαμένον (ἴῃ Ο υἰγδαπθ 
Ιδοῖῖο δχβϊββε ναϊγ, 8] 6 γα δ᾽ίοσα", 864 αἰτὶ -ο- υἰἱτν -α- ποῃ 
11ᾳπο) 

14, Η 8] Ρ] 530 δρίῃτο δγρ ΤΡ" Οοοθά διετρυβὲν 
105 

9. 16 

43, 11. 
19, 31. 

84, 4}. 

1.3. 34, 



11. 

27, 1. 

148 ΑΟΤ'. 25, 16. Ἐοβίαιβ οδιαββϑιῃ 80] Αρτίρρϑβ τορὶ θχροηΐί 

3 ᾽ ς » ὡς . ς ᾿ “- 3 ’ 3 ’ 

ἐνεφανισαν οἱ ἀρχιξρεῖς καὶ οἱ πρεσβυτεροι τῶν Ιουδαίων, αἰτου- 
2 2 - ’ Φ ᾿ Ω] , , υ 3 Υ 

μεῖοι καὶ αὑτοῦ δικὴν 10 πρὸς οὖς ἀπεχριίϑὴν οτι οὐκ ἔστι» 
Υ̓ ἐ ’ ῳω Ω ,, , “ι᾿"͵.“ε ᾽ 

ἔϑος ωμαιοις χαριςεσίγαὶ τὺ ἀνϑρώπον πρὶν ἢ 0 κατηγορου- 

. μεῖὸς κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας 
- τ΄ 

λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 11 συνελθόντων οὐν ἐνϑάδε ἀναβο- 
λὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέ. 

2 -“ δ ᾿ ζ 
λευσα ἀχϑῆναι τὸν ἄνδρα᾽ 1δ περὶ οὐ σταϑέντες οἱ κατήγοροι 

᾿ ’ὔ . Ν τ « ’ 39. 0 . ἢ ’ὔ 

- οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, 19 ζητήματα δέ τινα 
νι ν’ 3) ’ Α 9. ΚΑ Α . ἢ» 3 “- 

περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὑτὸν καὶ περί τινος ᾿]ησοῦ 
’᾽ Ὰ μὲ . Ἂν “« 2 ’ 3. "Α 

τεϑνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν. 20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ 
3 Α Α ἢ .« ἢ Χ' 5 ᾽ὔ ὔ 3 

εἰς τὴ» περι τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βουλοιτο πορεύυεσϑαι εἰς 
- ΑἉ »“»ὋᾳὋὍ, 

“εροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσϑαι περὶ τούτων. 21 τοῦ δὲ 11αύλου ἐπι- 
’» Ως: 2." 3 Α - - 

καλεσαμένου τηρηϑῆναι αὑτὸν εἰς τὴν τοῦ «Σεβαστοῦ διαγνῶσιν, 
5 “ε )» Δ ΨΦ ζ 2 ’ 2. ἡ Α , 
ἐκέλευσα τηρεῖσϑαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὑτὸν πρὸς Καίσαρα, 

15. ἐνέφανισαν (468 -νησαν εἴ δὰ ν. 2.) .. Εδ΄ νᾳ 8] τυ δἀά μον [δικην 
ὁ. ΕΘΗ Ιοἵ 4] Ἰοηρα ρ] Ομν ΤῇρΡὮ Οδς οὐδ... α΄ ἴῃ χαταδικήν 6. ΑΒΟ 
4112 Β88 (νρ οἷς ἀαηιπαζξίοῃ θη) 

16. τινα (οἴ. ΑἸἢ Οδγν ΤΡ Οδ6) .. α΄ τινν ο. ὁ 418 Βδβ (Τπμάτὲ οἱ) | 
ανϑρωπον 5. ΑΒΟῈ ἰοἵϊ 4110 νρ (8εὰ νρ ἀαπιπαγδ, ἅτα ἤὰχ 81] ἀοπατε) δορ 

58} ἀττὴ (Δ μα Γ να) (ΒΥΥΡ νἱάθ ροδβί) ΑἸἢ ΤΒάτὶ Β85 δοίομδιθοά 
ς (6099) δἀᾶ εἰς απωλειαν 6. ΘΗ 8] Ρ] ΒΥΥ ΒΥΓΡ ο.ἢ ΔΥῪ 8]. ΟἿγ ΤῊρΙ 
Οος οδῇ [ἐχοι (εἴ. ΑἸἢ 41)... 1] τὺ ΤῊΡΙ ἔχει, 104. Β88 ἐχη (ἰἔδϑπὶ ἃ] 
Β88 λαβη), Τπᾶτί σχοιη | τε .. ΒΕΒΤ δὲ 

11. συνελϑ. οὔν ς. Β. 18. 40. 8] ρίπ81Ὁ.. ς (600) μὴ δἀᾶ αὐτῶν 6. ΑἘΕΘΗ 
(ο οδαὲ δϑὰ ρμοβὲ ἐνϑαδε, ἰΐθιῃ 187. αὐτ. δὲ) 41 Ρὶ ΟἿγ ΤῊΡὮ Οδο [Ε 

μηδεέμιαν αναβολ. (νᾳ δἴπε εἴα ἀϊζαϊξίοπε) 

18, ἐφερον (687) 6. ΑΒΟΕΘ Ιοἵΐ 8] τα οδὲ .. ς ἐπέφερον 6. Η 8] Ἰοῃρε ρμ] 
ΟὨγ ΤΏΡΗ (08. ΤῊρΡΙ3᾽ Δἀά κατ αὐτου) Οθ6 (413 ὑπεφερ.) [ ὑΖσζεν. ἐγὼ 
α. ΕΘΗ 8] Ἰοῆρα μὶ ΟἿγ Τηρἢἷ Οδο οδΐ .. μη ἐγω ὑπεν. ὁ. ΑΒΟ 1ο8 Δ] 
(ἰἴΐατι νῷ δἰο) ΤΈρΡΙ5 [1.π δάὰ ἴῃ ἢ. πονηραν 6. Αοὐ ("ἢ πονηραὶ) 8] πιὰ 
δὴ (παΐανι; νῷ πιαΐωμπι) ἃ] τὰὰ (8688 νᾶγίθ ἰσϑῃβρ) ΤΏΡ οδῦ; ἰΐθοπι 

ΒΕ [οἵ 416 πονήρων «-. οπὴ 6. 6Η 8] Ἰοῃρ ρΡ] ΔΥΡ 8] Ογ ΤῊΡΒἷ Οες 

19.Α εἰχ. πρ. αὐτοὺς [ ἐφασκ.... 187. ἐλεγεν 

20. εἰς ΡΓ.. ΑΗ [ἰοἵ 4] ἔογοϑδὺ ΤῊΡΗ1 Οδα οἵη; ἰΐθιη 41] 8ᾳ ΟἿγ3 (ἷ εἰς τ. 
σε.) αὶ ρετραπί περι τὴν; 81. 187. οπὴ περι; 118. τὰ εἰς τὴν  του- 
των (α΄) 6. ΑΒΟΕΘ Ἰοἷΐ 8] ρ]820 βυγαΐτ οορ 8] οδί ΟἸγὶ ΤῊΡΒ3᾽ (νᾷ 6 
4] ἄε λιιδμϑηιοαΐ χιαοδίϊοηε) .. ς τουτου 6. Η 8] Ρ] ΟἾγἶ 4]  νεροσολυμα 
6. ΑΒΟῈΒ ]1οἿ 4] τι νρ' ΤῊρ}5" οδί .. ς ἐερουσαλὴμ 6. 6 8] Ρ] Οἢγ 81} 

α κριϑηναν ᾿ 

21. τηρηϑηναι... Ο 8] τηρεισϑαι ] τηρεισϑ. αὖτ... 181. 68. αὐ. τηρ.] 
αγναπεμψὼ (Ὁ) α. ΑΒΟῈ 1οἵΐ 4) ἔδσϑϑ οδἱ ΤᾺρΡἢ3᾽ .. ς πέμψω 6. 6Η 8] 
Ρὶ ΟἿ᾽ αἱ 



᾿ρεπεοσος 5ὰ ἃ ρτγιατ εἰ Βογοπΐοου νὰ ρῶς ἈΟΤ ὑὰ θὰ δὴ 

22 ᾿Ἵγπσαα; δὲ πρὶς τὰν Φιχατν ἔιδχᾶνην πὰ αυφὸς ψυὰ ἂν: 
ϑρώπου ἀχῦσια. Ἔξαρον. φυσι. ἀπϑεδε αὐφύην, 

29 Τῇ οῦν ἐπαύφοον ἐλϑύντας τοῦ πα ταὶ φὴς δέδρνανὴς 
μετὰ πολλῆς φαντασίας. χαὶ εἰὐσελϑυστων ὡἧς δὴ ἀνρεννψὴ ζωνμ᾽ τ 

τε χιλιάρχοις χαὶ ατδράσιν τοῖς χατ᾿ ἐξοχὴν τὲς πυλοονο, χα νον, 

σαντος τοῦ ᾧΦήστου ἦχϑι ὁ Π|Ὼαῦλος. 2 χαὶ ᾧεπη" ὁ {Φννντφνρ 
᾿γρύτπα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρυνψὰς ἀν ἀνάροον. ὥδον 

ρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πληϑος τῶν Ιουδαίαν δὐνψυχον μὴν 
ἔν τε “Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν χὴν αὐφξὴν μὲ; 
κέτι. 20 ἐγὼ δὲ καταλαρόμενος μὴ δὲν ἄξιον αὐτὸν ἐδ ανεέφον Μ᾿ 
πραχέναι καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Δοβασφὸν ἔκρινον 

πέμπειν. 20 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχων ̓  ὀιὴ 

22. πρ. τ. φηστον ὁ. ΑΒ 8ῖἴη Αἱ... ς δα ἐφὴ ον ΠΝ 108} Α] ΜῈ να" ΘΒ 
ΥΥ Ρ]6ν εδί ΟἿΓ 4] Ϊ αὔριον ο. ΑΒ νᾳᾷ οὐρ.. ς γβγδονν ὁ ὄκ ὁ, ΘΚΘΉ ἸῸΝ 
Ὁ] υὐ να γ ὁτὴπ ΒΥ1Ρ (ΒΥ δὲ Εεδίνδ αἰξ) ΑἹ οαἱ (φησ. 1.0.) (ΠΡ κα] 

28. εἐλϑοντος .. Ἑ εἰσελϑ. ] ὁ ἀοηιίά 4] βεροννκὴς (Οὐ μ ν, 13.) ἄκρο 

τηήριον Ϊ χιλιάρχοις 6. ΑΒΟῈ ἸοἹ 40, 187, ΑἸ τὴ... ς ((1}.5} μιρΉ ΘῈ ΤΘΙᾺ 
6. 6Η ΑἹ] ρ] οδὲ ΟἿγ αἱ καὶ (Ὁ οἵ") ανδρ. (ΜΗ μι] τοις) [ καὶ (ε' κιᾳ}} 

εξοχ. (Α] καϑ' ὑπεροχήν) ς. ΑΒ 1ο} 16 ("γόον (9, [ἢ ὁμ}).,. 4. ((,}»} 
δΔάά οὐυσι α. ἘΘ6Β 8] Ιοηζα μ] ἐδί 4]; μυγν ΙΝ γηΐ ἀοσεησιίμσης εἶπ μη: 
εἰποία ροτρϑηβ ργαεοορίξ Τί τῷ αὐάμκοονεέμ Κα, [ ἸωΜ ᾿μι κερὶ μ}4 

34. χαΐ φησιν: αἱ Ἰοἱ οἷς (Η νεγὸ καὶ φησίν) 1 συνπάψ, “. ΑΗ ΟΡ ,. 
(πῃ 49.) συμπ. ς. ΒΗ Δ4] εοτγίς μον «ἀπὼν «. μεμα 1] μ| γὴὼ 
ΤῊΡὮΣ εδἱ.. ς παν 6. Η α«] μ] (ἢν δἱ [ μη 25, 40 “ψέτεχεν [ ἐφηηα)" 
μοις .. κἔτ 40. ρουισαληὴμ Ἷ καὶ «νθωδε,,, κγγνν μ"ικ. (ἡ ἢ} ΠΠτν μώμσ μι 
86ᾳ ἐπ (αεβατεαικ) ρετεῖϊ: τά (γωάκγετα σισπ ἰΐᾳ σα ἐφγιποτάμοε, φέρ τσ 
͵7}επείοκο. ΝῸΝπ Ῥοίτω αὐἴξπι (σα εγε διρη ρμγυμίσν πωεαζμας γι ἰμεδετνῳ 
αὖ Απρωείο. ΚΒὲ απΐευι ψαῖδ ξικι ἀρεμφαίαγία κα9 4, ἀώεϑώραᾳ τῷ φγαγενν 

πὸ ἴῃ Οαέξατοατα, εὖ ἐπ ευδζ, (κί ψώκεα τεκάψσεα εἰν γα να 
ἐοἴϊετοίαν ε υἷα. Φενια αἰίσνι ἤατ κα αἴσγαμι μαγίρνι αὐαέφέφρενι, νι" 

»ετὶ ψυοᾶ ἰπ κεΐο γοκε σευ πονίέε, ναι συϑσνι ἀζξεσεας: Κὶῳ ἐυβεΐ 
οἵαν ἐὲε Ητετοδοίΐγηνα  {πεέστεικ αργρεϊδεώ, κε )ωὼν' “"-ν χεέψας φον ἢ 
ὕετε ἀοτείνο πέρ βαῦεν. " 1,.υ ὥζυωντι. “,. δκ 9. "την τον Φ, ΨΚ ψ] 
Ἰσῃρε γἹ]ἱ (Ἴγ Τιρλῖἷ κε. αι! 1α τὶ ἤν ο, 4}. 1 22 “4 
69. τε 8] εεἰ (γήρει 1 ΤῊ); 

25, γαταλαβορνο: “. ΨῈ εἰ ἴουξε γ' ἘΣΥ͂Ρ ΠᾺΡ υσῦ σις 9. 4 Ἅ,, Ἅυμὶ, 

Οφε.. συ΄ 1. κατελαζωννν .. ἐκ υ κι νν ἡγε πῳν ὅρα 

τοι τ. ΔΒ“ 4' κπὖὶ ἴς οὐὔπὴς τῷ... ςἤῷ α'τ « ᾿ὔν. μιν νγ'᾿ 

αἷς οδἱὶ (Οἷς εὐ οἱ ΤΡ ὑπ αὐτοῦ τ 101 γον τύπῳ), ὋΣ “μὰ, ε'" 
Τρ" ἅτε πίιτ μυ. μετ. “. ἵ' τ... τἱιλ 9} τ νυ. “ἢν με. 4,4κ 

«κἱ.. ον 1. ὑπ -. ἘΠ ὑ9ἢ τ τ {3 Τομς πόγπν « μι χω 

81] τῶῦ τΊὰ ἅξπ πὶ. Φ ἰὡτ μῆς τπρρο . τυέ » τ’ ΄τἶς δ, 

Τρ ἔγνων 

86. ε ασφαμας, τῷ αὐἴμον.. εἰ. τ τ με ὩΡΠΡ φΥαῦ 4. εμοέ. 74) “ὖὶ 

ἸᾺ 

γὺ, ἡ) 

νὴ 
"1. 

ΝᾺ) 



94, 8. 

140 ΑΟΤ. 29, 81. ΜΙΠδοΒ ΡᾺ αἸαπι Οδδβαγθαθ ἰγχαάδαμΐ Βο οί. 

πωβεῆν ἢ ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν 
Α “« 

αὑτοὺς ἐπὶ σοῦ. 
4 Σ - ᾿ ) - 3 

51 Οἱ μὲν οὖν στρατιώται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀνα- 
’ - ἦ Α Α 3 

λαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν ᾿Ἀντιπατρίδα, 
- Α ἄρ 4 3 -- 

82. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσϑαι σὺν αὑτῷ, 
ς , 5» Ν λη 82 » 9 λϑὸν τς Α 

ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν. 898 οἴτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν 
Α ’ Α --φ ( 

Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν 
4 4Ἁ - 3 “« 9 Α Α ᾿ῊΣΣῚ ᾽ 3 ’ 

καὶ τὸν Π|}αὐλοὸν αὐτῷ. 94 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἑἐπερωτησας ἔκ ποιᾶς 
Α Φ » -- ᾽ὔ 

ἐπαρχίας ἐστίν, καὶ πυϑόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, δ0 Διακούσο- 
σ 2 

μαί σου, ἔφη, ὅταν χαὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται, κελεύσας 
3 “- ’ { ’ ’ ) [ἀ 

ἐν τῷ πραιτωρίῳ Πρωδου φυλασσεσϑαι αὐτὸν. 

40. 68. 69. 78. 105. 40.166Ὑ Αγτὴ 5γγΡ ἐξ αὐτῶν (1,η) [εξαυτὴς ο. Βα (44 

οὐΨ)Ἡ 81] 096 ΡΗ] ΒΥΤ' Θ0Ρ 88} 41 σα ΤΉΡΗ 2 Οος... Τ.π ὁπ 6. ΑΕ ]οἵΐ 18.40. 
68. 69. 10. νξ 5γγῪΡ αὐπὶ Οἢγ οἵ ἐπέψα [ Ε 6ῸΡ 58} Β.Υ 8] τ. κατήγ. 
αὐτου [ αὑτοὺς ς. Αα (ρτδθπὶ τὰ πρ. αὐτ.}) 13. (40. αὐτου) νρ 0» 84ἢ 

. ς τὰ (οπὶ Β 6 ΒΥγ)ὴ προς αὐτὸν 6. (Β) Εα (ν͵46 δΔη[6) Η 4] Ἰοῆρα μ]ογ 
ΒΥΤΡ 41] οδί ἢν Τρ Οδς [ς (65) ἰπ ἢ κἀἀ ἐρρωσο ὁ. Ἑα Ἰοῖϊ ἃ] μ] 
νροᾶ ἀεπιϊά ἰο] βυγαῖτ ΔΘΙΡΡ ἂὐῦ (( τ) ΤΏΡΗ Οδς οδΐ, ἰΐδτη Ἢ 4116 
Ομγοδά οἐ ϑἀά ἐρρωσϑε [εἶ 15, 29.] .. οπι ς. ΑΒ 18. Ἀπὶ ἔχ 8] ὸρ β8ἢ 
δοίῃτο 

81. διὰ νυχτ. ο. ΑΒΕ Ἰοῖΐ 18, 40. 68. 10ὅ. 187. 180. Ογν ΤΒΡΗ5 οδὲ.. 

ς (49.) δ. τῆς νυκτί 6. ΘΗ αἱ ἰοπρα Ρὶ Τῆρἶ Οδς (:: οὗ δά 16, 9 
11, 10 οἰο) 

82. πορευεσϑ-. α. ΘἩ 4] Ἰοπρα γὶ ΟἸν ΤΡ (ΤΈΡΕἷ εἰσπορευεσϑ.) Οες 
οδί; ἰΐθτη ἐγ 6, εἰ ἐγότιὶ νῃ} ἰΐθτῃ βυγρΡ... 1.η 49. απερχεσϑαν 6. ΔΒΕ 
Ἰοίΐ 415, 1ΐϑι αδίγε ὁορ (ξ8}} ΒΥΥ ΠΟ Ἔχρυἧπι) 

88. ΔΕ καισαριαν ] α 40, δγτῃ τω ἡγέμ. τὴν ἐπιστ. ] καὶ (08. 69. 5ΥΥ 58}} 
8] ὁ} τὸν (187. οτη) παιλον .. Εὶ οῃ (2. ΟἿ οἵὰ αἰτω) 

834. αναγν. δὲ ς. ΑΒΕ 1οἵϊ 4] τῆι νῷ οορ ϑυγυῖγ ἈοΊΠυὐγ τὴ ἀτὸ ΟἿ οαί. 
5 (ΞΞ 6 52) δά ο γέμων Ο. ΘΒ ἃ] ρ] βαῖι ἂὺρ Τῆρῇῃ Οες | α ἐρῶν σὺ 
] κελικιας (α της χιλ.) ...Α θ8. (γν τη, Β8ἃ ποη νὴ δΔ ἃ ἐστιν. Ηδδεΐ 

᾿ὙΘΥΒΌΠ) οἰ 5646 5)τΡ ἸῺ βἷο: ἀναγνοὺς δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐπηρώτησε 
τὸν παῦλον Ἔχ ποίας ἐπαρχίας εἷς χαὶ εἶπεν Κιλικίας. καὶ πυϑόμενος 

εἶπεν “Ἵκούσομαι ἃ ὅταν οἱ κατ. σου παραγένωνται (εἶν ἔλθωσιν). δι- 
ΠΠ]ΠΠ1Π6ν 137. ἀναγν. δὲ τ. ἐπ. καὶ ἐπερωτήσας τ. παῦλ. - εἶν ἔφη Κίλιξ. 
καὶ πυϑ'. ἔφη ᾽2κ. σου ὅταν οἷς 

88. ἐφη..187. δηΐο δνακ. [ καὶ... οὐὰ 87. 101. 137. νῃ (86 ἃ ποπ δῖ ἀθι α) 
ἀγτυΐ οορ 4] ΤΉΡὮΗ"" οδ [ 085 1οἵϊ 4] παραγεένοντ.  κελεισας 6. ΑΒΕ 
Ἰοἵἱ 40. 68. 10ὅ. 187. αγγρΡ ΤῆρΗΣ.. ς ἐχκελευσε τε (ϑθ. 58}: δὲ) ὁ. ΘΗ ἃ] 

ΡΙΘΥ νν Ρ] εδὲ ΟἿγ ἃ]  ἡρωδοι' 6. Β (Β6ἃ ργϑβϑὶὴ τω) ΘΗ 187. 8] ρΡ] ΟἿγ 
ἘπΓΠ 4] ΤΉΡΕ Οος οὐ... ς (600) [π ρτϑθπὶ τοι" 6. ΔῈ Ἰοἵϊ 8] ρτὰ [αὐτὸν 
ἢ. 1. 6. ΑΒΕ 1ἰοὉ 18. 40. 68. 105. 187. νᾷ αὐτὰ ΤῊΡἢ Σ᾽ .. ς ροϑί ἐχκεέλευ σε 
τε ο. ΘἩ 8] ῥοῦ οδί (Ἷγ 4] | 187. οπῖ ἐν 
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ΧΧΙ͂Ν. ᾿ 

1 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέρη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανγίας μετὰ 
- ε ’ νι ε͵ ’ Ὁ 5 ’ 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος ΤΈρτυλλου τιρὸς, οἵτινὲς ἐνεφανισαν. 
-»Ρ- - ὔ Α ,-:͵ι 

τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ ΠΙᾳαύλου. 2 κληϑέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατη- 
γορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων ὃ 11ολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ 

ἂν Α - -«- 

σοῦ καὶ κατυορϑωμάτων γινομένων τῷ ἔϑνδι τούτῳ διὰ τῆς 
“- Α “- 

σῆς προνοίας, πάντη τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχύμεϑα, κράτισφε 
“- Α ’ 3 ’ ς ΕΞ Ἁ Α ,Ψ. "Α -ὔ 3 

(μηλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4 ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐν- 
κύπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σὲ ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. 
- - Α - - 

Ὁ εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶ- 
σιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τὴς 

- ΤΩΝ ’ ε«»"» θ6 Δ ᾿ νι ενἉΝ τ... 2 “- 
τῶν Νιαζωραίων αἱρέσεως, Ὁ ος καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλώ- 

Α ’ τ 

σαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, ὃ παρ᾽ οὐ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ 

ΧΧΙΨ. 1. πέντε... ἃ τινας ] τῶν (("γ οτῃ) πρεσῥ,. 6. ΔΗ 8] Ἰοηβ6 Ρ] Β.Γ 
60Ρ δοίμυ! 4] Οες.. ἴῃ πρεσβ. τινῶν» 6. ΑΒΕ [οἵ 4] τυ νρ Β8}} ΒγΓΡ 
δτῖὰ ΤΡὮ οδἱ 

2. Β οἵὰ αὐτοι 41 Ρπὶ ΒυγΡ πιβ 5Τ τρις ᾿ 
8. χκατορϑωμ. 6. 65 84] Ιοηρα ρὶ Οἢγ Τῆρὶι Οδς (:: κατόρϑωμα ἰεβίο 
Ῥῆγγη. ἀδόκιμον, 864 Ργορδίυμῃ Ρ]ιί. ΒέγδΌ. ῬΟΙγὉ. Α11184; οἵ Εοϊορ. 
Ρ. 260 54) .. α΄ 1 διορϑωμ. ο. ΑΒΕ οἵ 4] ἔογ ἡ οἂὲ ΟἿ γπιβ (αρ 
(80) [ α 41 ΤΡ!" γενομένων [ τῶ .. Ἑ οἵα  παντῆη .. Ἰοἵἱ 4] ρ]8:5 
παντι | τε... αι οηι [ φῆλιξ (Α 4] φιλιξ): ἴἴὰ Ἡ οἷς .. [μη φηλιξ αἱ ΒΒ 

Ιου, Τοβεΐθαβ Αρο]]οη. οἱ Ηδτγοάΐαπο τὰ εἰς λειξ πανταχρῦ τὸ ν συν»- 
ἐσταλμένον ἔχοντα. 

4. ἐνκοπετ. (ενκ. ὁ. ΑΒ Ἔ; ς η 49. ἐγκ. αἱ Β᾽ Ε 60) ὁ. ΑΒΕΗ [ἰοἵΐ ἃ] ρ]ογ 
οαί ΟἿγ 4] .. α 81] Τρ 3 ἐκχόστω, 8] (Ἰΐθτη αὐ νάϊ) κχοπτω. Βοάάυαι 
νξ 6 »γοίγαδαπι, Βγγυΐ γαξίσοηι; ΟΡ Β8ἢ πιοἰεϑίιι8 8ἴπι. [ Ἑ σὲ (οι ἃ οδῖ 
Οἢγ) αχουσαν 

δ. στασιν α. 6Η 8] υἱ νάϊε Ιοηρθ ρὶ βυγυῦγ 588 δοίμυῖγ αν ΤΉΡ".. Ὁ’ 

ΠΝ στασεις ο. ΑΒΕ Ἰοἵϊ 4111 νᾳ οορ ΟἿγ (οἷ. ἴῃ οδῦ) ΤΡ 5 Οδο οδὶ | 
.Ἑ δὲ (οορ βαἢ πο} δχρυὶπι) 

8. ̓Ρ ΕΑ εὐκεὶ ὦ. ΑΒΌ6Ὴ [οἷ 4] ἔογοῦ χη" ἔα [0] 8] Ο0Ρ 888} 8158: Βοᾶ.. 
ς (α099) Δἀἀ καὶ κατα τον ἡμέτερον νυμὸν ἡϑελησαμεν (15 ηβουλη- 
ϑήμεν 5. ἐβουλ.) κρυνεὺν (-νεὺν 6. τηῖπι 8114 ΤῊΡΒ" Οδο; α΄ κριναν 6. 
Ε 8135 οαἱ Οἢν ΤὨρΡΕ""; 46. 66." Δο.ἢΡΡ ηβουληϑημεν κριναν κατα τ. ἡμ. 
γομ.). παρέλθων (40. 66." ελϑων) δὲ λυσιας ὁ χιλέαρχος (40. 66." ὁ 
χιλ. λυσ) μέτα πολλῆς βιας (82. 42. 46. δ1. 66." βιὰ πολλὴ) ἐκ των 
χείρων ἡμῶν απηγαγε (40. 60." ἀφειλετοὸ [-λατὸ 42.] καὶ προς σε 
απεστειλε, ἰΐθτη Βεαυθη θυ υὐ να κέλευσας και τοὺς κατ. ἐρχεόσϑαι 

82. 42. δ71. 517, δ κελευσας (ΑἸ Οες κελεύων; 81 Ἀγ δἀὰ χαὶ[)Ρδ τοὺς κα- 
τηγορους (180. κελευσασϑανϑ ἐπι σε παραγγεέιλας τοὺς -ροὺς ΒοΥΥ ΔΕΒ 

οἵ, ἐρχ. ἐ. σοι) αὐτου (69. 180. οπι) ἐρχεσϑαι ἐπὶ σὲ (8] ἴοτε! δ ΟἿ 
ΤῊΡ1 ἐπὶ σου, Ε 40. 60." 188. πρὺς σε) 6. Ε 8] ρπὶν͵ 98 τὰ δῇ ἀδπι ἃ 



Ἃ 

1.5 ΑΟΤ.24,9. Ρϑαΐὰς οοτϑιὰ Ἐο]ἰοα τοδιίαὶ Τογία}}]} 

ἰαν τ «« -“" « 

πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὑτοῦ. 9 συνεπ- 
’ 4 ν εν “- ’ - Φ » Ὁ 
ἔϑεντο δὲ καὶ οἱ ]ουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα ουτῶως ἔχειν. 10 ᾿κπε- 

κρίϑη τε ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, Ἐκ 
.“« 9 -«- ΕΣ 4 -. ᾿Υ̓ ; 9 ’ 3 ; 

πολλῶν ἑτῶν ὑντὰ σὲ κριτὴν τῷ ἔϑνει τουτῳ ἐπιστάμενος, εὐϑυ- 

μῶς τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, 11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι 

3:, 15. 18, ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δεχαδύο ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνή ἀδι τα, ὁτι οὐ πλείους εἰσὶν μοι ἡμέραι δεχαδνο ἀφ ἧς ἀνέβην προσκχυνῆς 
45, 80. 1 λή 19 ΝΟ Ψ 3 -- ε τ» γι 

.5, ἦν Ὁ, σὼν εἰς "]ερουσαλήμ. καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ ξυρὸν μὲ πρός τινα 
24, Ι. ᾿) ἊΨ “« τ διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγω" 

»" - “τ 
γαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 18 οὔτε παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν 

(φιοιι εἰ αρργτελπεοπαίηιμβ εἰ [Αγ νρ οἱ ἀρρτεδεηβιη}] 866. ἴεσ. ποδβῖγ. 
υοἰμίηιι8 [τα ἢ να δηΐα 860.] ἐμάϊοατε. Τταπδίεηϑ [τὰ ἢ νῷ διρετυθηΐεν 8) 
ατέοπι χ8. ἐγὶδι [να ἐν. Σν.] σιπι πιῖέα υἱ [1ϊᾶά οι 6. υἱ πιαρπα] ἄε τκαπῖδ. 
ποδίν. αι ξ [ἰἰάδιη ἐνέρων διπὶ ὧδ πὶ. π.} μδοπδ ἀὐσοιιβαΐογεδ εἶδ ἀπέ 
[1|4. αα] ἐε υϑηῖγο) οἀὰ δ Βεὰ (,,ᾳυϊάδπι ποβίγι οἂὰ δ᾽᾽ᾳυοῖ νν. μδθεπὶ 
ααΐ ἴῃ ἄταθοο ἰΐα Ἰαραπίαν: φώοπι δὲ αρρτεποηαέημιιϑ οἷς [ίετο αὐ ἀεδιμ!α] 
ΒΥΓΌΙΓ ΔΘΙῺΡΡ οἱ (οτἑβ818 ρυϊουὶ Ὁ. οἱ ρα] ] τὰ πη 18 Γ611) δίῃ Τ0 ἃ] 

οδὲ ΟἿγν ΤῊΡἢ Οδϑο Οδβδβίοα (:: οἵ 21, 82. 38, 27. 80) 
8. παρ οὐ ὁ. ΑΒΘΗ οἷ δ] ρ]ὸῦ νᾷ (α 4φμο) (Ω0Ρ περι οὐ ὅ) οἷς Οἢγν ΤῊρἢ 
Οδο .. Ε 86. οἱ π. ὦ, 417 π. ων [ΚΕ ἃ] δυνήησει, 18. β8ὰ}. ΟἿΣ ΤὨρ"" 
δυνασαε Ϊ αὐτος (412 νρεϑἃ ΤΉρ}}3" ῥγϑϑθ χαν; 20. αὐτου, 40. αὐτοι"ς) 
.. ἃ ΟΠ) 66 ΘΧΡΓΪΙῚ ΒΥΓΟΣ Δ] 

9. συνεπεϑ. ὁ. ΑΒΕΘΗ [οἷ 4] Ἰοηρα ρΡὶ]ὶ ΟἿγν ΤῊΡὮ οδὲ. Ἂ; (ΞΞ 60 82) συν- 
εἐϑέντο (6) 6. πιΐῃ τὰ Οδο. Ῥγδθίθγθα 187. ΒΥῚΡ ὁ." ρῥγδϑιι εὐπόντος 
δὲ αὐτου ταῦτα 

10. τε 6. ΑΒεδῦ οὔ 416 βγγν δθίμυϊ 4] (οορ οτὴ) ΤὨρΡἷ".. ς δὲ ο. ΔΗ 4] 
ΡΙοσ νν ρηὶ οδὲ ΟἹν δἱ [ ἑτων ..ἕ Εὶ ἐνιαύτων χριτὴν -. Ἑ 40. 187. Δ] 
ΡΙ8856 βγγρ 8] ΟἿγ (οὐχ ἔστι ταῦτα κολακείας τὰ ῥήματα, τὸ μαρτι"- 

ρῆσαν τῷ δικαστῆ δικαιοσύνην) ΤΏΡΗ οδ΄ ΑἸοἶπὶ δἀὰ δέκαιον εὐϑυμως 
(α΄) «. ΑΒΕ ἰοἵΐ 8] πὰ νῷ (41 αἱ νὰ Ομ) ΑἸΔΏ ΤᾺΡ 5 οδἱ (- μος) .. 
ς εὐυϑυμοτερον α. α (-μωτερον»)Ἡ 8] ρὶ ΟὩγν ΤῊρΡΒ" Οδο (:: νἱἀοίαν 'πὰ9 
ογίατμῃ αιοα Ῥα.]Β οτηπῖπο. Δθἴο δηΐπιο 86 ἀθαοτῦ ἀοίθηδεγο; εὐϑευ- 
μοτερον αΥρὸ βυϊϑιίπογπὶ αὐ βρη σαγοίαῦ ἃ ρουβοπα (8118. ἰμαἴο 18 

ΔραΥΐ, ΠΟ Ὠδδοὶ Δροβίοὶἱ σοηβαθηςίδπι. Οδίογαμῃ οὗ 17, 21. 2ὅ, 10. 
ὩὉΪ πθὸ καύροτεέρον πθ0 καλλιον Βαοί, οἱ β᾽ τα} 18.) 

11... οχὰ σου | ἐπέγνων. (ΟὉ΄) ὁ. ΑΒΕ οἵ 4] ρΡ]υ815 ΤΉΡΕ οδί .. ς γνωναν 
6. 6Β ἃ] ρὶ Οἢγν Οδο | δεκαδιὸ α. 65 8] Ἰοῆρα ρὶ Οἰισ Οθ6 οδὲ.. 1η δω- 
'δεκὰ ς. ΑΒΕ 10 419 ΤΉΡΗ. Ρτδοίοσοι ς (ΞξΞ- ΟΡ 52) ργϑϑιῃ ἤ ο. παΐπ τῆι 
ΤῊΡὮΣ Οδς σοηΐγα ΑΒΕΘΗ 8] ρ] 850 οαἱ ΟἿν ΤΉρΡὨ" [8Ε 187. προσκυνὴ- 
σαι, ἰίΐοτα νῷ ἃ] αἄογατε | εἰς (ΟΡ) ο. ΑΕΗ ]οἵϊ 4] Ρ]υ816 σοῦ 58 ΤὨΡὮ 
οδῖ... ς ἐν 6. Β8 ἃ] ρὶ ΟἿγ Οδο 

12. Ε ρον | εδῦ σρ. τινας | ἐπισυστασ. «. ΑΗ 8] ἸΙομρο ρ] (νᾳ δΟΉΘΏΥ- 

ϑμηι) Ερὶρ ἢ 131: ΟἸν ΤῆΡἢ Οες οαἱ.. ἢ ἐπιστασιν ς. ΑΒΕ Δ] (Ἰοἱὔ 
ἐποστασιαν οἱ οὔδε κατα) ᾿ 

18. οὔτε ο. ΑΕΘΗΕ 8} ἴδσθ οἵη ΟἿγ ΤῊΡΉ Οδς6 οδί .. μη οὐδὲ α. Β 1οἵΪ (8588 
(6 οὐδὲ) ΕΡ᾿ῚΡἈ 121: (οὐδὲ ὧν μου κατηγ. οὐδὲν πεποιηκα) | παραστησαι 



ι 
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4 φ ε - ᾿ “.»ὕὔἵ σ΄ ᾿ 4 
γυνὶ κατηγοροῦσίν μουν. 14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν 
ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ ϑεῷ, πιστεύων 

- ἀν « 

πᾶσιν τοῖς κατὰ τὸν νύμον καὶ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, 
-- τ 

15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν ϑεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονταε, 
ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσϑαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 16 ἐν τούτῳ 

Α “- γ ἡς ᾿ 

καὶ αὐτὸς ἀσχῶ ἀπρόσκοπον συνείδιισιν ἔχειν πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ 
Α 2 , Ν , ΟΣ » 4 , 3 ’ 

τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 11 δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύ- 

γας ποιήσων εἰς τὸ ἔϑνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς, 18 ἐν 
[4 - - ᾿ 

οἷς εὐρόν μὲ ἡγνισμέτον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ ο- 
,' Α ν 5» ᾿Ὶ - 3 ’ ΕΣ - ΑΔ Υ̓ 95." - - 

θυβον, τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς “σίας Πουδαῖοι, 19 οὗς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρ- 

6. ΑΒΕ 8] Ἰοηρβ Ρ}] νν ρὶ ΟἿγ (ργϑϑῇ γυν, ἰΐοπι 41) Οδο οδὲ... ς (ηθῃ 
ςΘ αὐ ΚΖ) ργϑϑηῆι μὲ (4] μοι) 6. τηΐῃ τὴ 818π| ((γτ52) Οδο, ᾿ΐδτη μὲ 
γυν (41 μὸν νυν») Η Αἱ ΤῊΡὮἷ Ἐδυνανταν ο. ΘΗ 4] Ἰοηψ6 μ}] Βδἢ βυγΡ δοιῇ 
ΟἸν ΤῊΡὮ Οδο οδὲ... 1η δἀὰ σοι 6. ΑΒΕ Ιοἷ 4] τὴ σν τὰ (αἱ ργϑϑιῃ)} 
ψιψν (80. ΘορΡ δϑί! Οδο Ομ) ὁ. ΑΒ 1οἱΐ 27. 68. 108. 188. 1817. ΤΊρ 5"... 
ς νυν (41 8Β8}} ὑγ8η8ρ) 6. ΕΘΗ 8] ρ]ὸν οδ Οὐχ ΤὮρῃ" 

14, Ἑ πατροο)]} Β οἵὰ πασὺν  Β ὅ6. ΟἿγ οπὶ τὸν Ϊ καὶ τοὺς (101, 108.5080] 
οἵα τοις) ὁ. (οἴ. 5) ΑΟΗ 4130 ἃς ρ]υχ νᾳ (φιαε ἴῃ ἰεφ6 ἐὲ ργορὴ οἰἴ8) οορ 
588 δοίμαΐγ 4] ΤΉΡΕ Οδο... (6Ὁ 832) καὶ τοῖς ἐν τοὺς ὁ. Ε 1οἵΐ α] ἔογ6 39 
ΤὨΡ5 οαἱ.. ςθ καὶ ἐν τοῖς ο. Β 8] ρμπὶ (θγγαῖν ψίας ἐπ ἴορ6 δὲ ἴῃ »γῸ»}.) 
ΕΡΊΡρᾺ (τοις ἐν τῷ νομὼ καὶ ἐν τοὺς πρ. δῖι8 γεγρ.) ΟἿΥ 

1ὅ. ἐλπιδα.. 187. Δἀὰ δὲ [ εἰς τον (180. οἰμ) .. ὁ 68. 69. ΤΈΡΗ3᾽ προς 
τον (ὁ. οι) [ ἐσεσϑαν α. ΑΒΟ Ἰοἵΐ 41" νρ' 6ῸΡ Βλὰ ἃσῖῃ ΟἿγν Τρ... ς 
(6 099) αἀ ἃ νεχρων ὁ. ἘΘΗ 8] ΡΙΟΥ Βα μοί μαγ 4] οαὐ ΤῊΡἷ 

10. χαὺ αὐτὸς (6) ὁ. ΑΒΟΕΑ Ἰοἵ 40. 187. 41] τη νρ Βυ γα 58} ΤΉΡΙΣ᾽ 
οδὲ... 8] ἔογϑῖθ ὅση 81 ΟἿγ ΤὨΡ}}1᾽ δὲ χαὺ αἰ'τ., 81. τε αὐτὸς, ἰΐθτη. ς δὲ 

αυτ. ὁ. Η 8] ρὶ 60» Οδε[ ἐχεὺν ς. ΑΒΟῈ [οἵ 4] βδί τη νβ 60Ρ Βαἢ βυγθῖγ 

Δ] Τῆρ Οβο... α΄ ἐχὼν 6. ΗΒ δἱ μ]υ8ὅῦ ΔΥὉΡ 8] οδὲ Οἷγ] ἃἃ 187. δ] 
ἴεγο᾽ δ ουγΡ ΟἸιν ΤῊΉρ]ι5᾽ πρὸς τὲ (μὴ ΑΒΟΕΗ Ιο 8] ρ! οδί 4]) | δια 

παντὸς (Ε 58} ΒΥΤΡ δηία προς)... 82. 42. 51." 187. οἵη 

17. παρεγενομὴν (Α οπι) Ἐ. ]. ὁ. ΒΟ οἵ 4|7 νρ ΤΊ] ρ}5" οδὲ.. ς ροϑί πάει- 
ονῶὼν 6. 6ΗΕ 8] ρΡ] νν Ρ] ΟἸιν ἃ]; Ε ἃ] ροβί προσφορ. 

18. ἐν (ΤΆΡΙἰ" ἐφ) οὖς ὁ. 6Ἡ ἃ] Ιοηβθ ρὶ Οἱν Τῆρῃ Οοο... 852 α΄ [μη 
ἐν αἰς ς. ΑΒΟΝ 10 4113 ΤΈΡΗ3 οδὲ [Ε ἥυρον ] δὲ ς. ΑΒ (6 Ὗο. 66.) ΟΕ 
1οἵϊ 4] Ρ] νβ οορ βἢβ: βυτρ δὺρ ΤὨρΡἢ" Οδο οἱ... ςΘ (Ποπ ς ΟὉ 82) οἵῃ 
6. 68 8] ρὰ ΤὨΡρΗΣ. 1ἱῦθτο γΟ͵Ὸ ΒΓ 816 8ἷ0: εὐ μή τινες ἀπὸ τῆς 
᾿4οίας Ἰουδαῖον ἐϑορύβησαν. Ιΐϑτι μοβῖ ϑορυβου νρϑϊχὶ ἀοτηϊὰ ἃ] δὰἀὰ 
δὲ αρρτεποηαογιηξ πι6 οἰαπιαπίεβ εἰ ἀϊοεηίε8 Τοῖί6 ἐπύπιΐοιηι ποδέγιηι (ἀ6- 
τηϊὰ υἱγιηα). 6 ααΐϊθυ5 οῦταρ; αὐ Βαρογῆσὰ δαίεγοηᾶδ ραῖγ 68. 66ῃ- 

βαθγαπί. (6 852 ϑορυβου. τινὲς δὲ: ἴἴὰ. ἔδατα αὖ δἰ.) [ απο .. σΕ 40. 
1387. δἷ πνὰ βυνρ ΤΏΡὮ οδἱ τῶν απὸ εἴ (εχ Ο 81) νουδανῶν 

19. εἐδὲν 6. Αοκ οἵ 4] υἱ νάϊγ βαΐ πὰ νρ Βυγαϊ ΘῸΡ 84] Αἷἢ ΟἸγὶ Τρ 

εδὲ... ς (ᾳοπ ςθ ΟαὉ 82) δὲν (αὉ΄) 6. Β6Η ἃ] ἔδτϑῦ 88} δίῃ! 8] Ο}}ν1 

θες 

93, 6. 

11, 90. εἰς 
6καἱἹ ν, 10. 

2Ι, 38 «- 



43, 8. 

͵ 

14 ΑΟἹ. 24, 20. Ῥδα]: οοτϑπι Ε'6]166 ἀοἔθῃεῖο. Ἐυγβαβ 

εἶναι καὶ κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ. 20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπά- 
φωσαν τί εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 
21 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι 

περὶ ἀναστάσεως τεκρῶν ἐγὼ κρύομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. 22. Ωνε- 
Ἵ δ « - 2 ὔ “- ζ΄ - 

,. βάλετο δὲ αὐτοὺς ο ῳῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, 

εἴπας Ὅταν ]υσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καϑ᾽ 

ὑμᾶς, 28 διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσϑαι αὐτὸν ἔχειν τε 
ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 

24 Μιετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Ζρου- 

σίλλῃ τῇ γυναικὶ οὔσῃ Ιουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν ΠΠαῦλον, καὶ 

19. ἐμὲ ὁ. ΑΒΟῈ οἵ 18. 4] (:: 1818 οοῃϊα ποία ἐθϑίϊ Ὁ. οδιθτροσδηάαμη 
νὰϊγ. ΑἸ ΘΡ Βαργα Ἰἀοπ 61)... ς μὲ 6. 65 8] Ρ]6γ οδὲ ΟἿγ αἱ { εἊ (ΒΕ 
ἢ) τι (α ἔτι νἱ(1ο86) .. 187. οτι 

90. ἡ... ΑΟ εἰ | τι. 6. ΑΒΟΕΘΗ 1οἷ 4] ρΡ] 860 Θ0Ρ ΥΩ 80. 41] ΟἿΥ ΤῈΡ οδὲ 
οὐ ς (Ξ ΘὉ 82) ῥτδθῖὰ ἐν ς. τηΐῃ τϑ ΒΥῚΡ ἃ] Οος [Ε ηυρον | ἐν ἐμὸε 6. 
ΕΘΗ 8] Ιοηβα ρῥἷον νΥ οσ ΟἿγν ΤΏρΡἢ Οδεο.. [ἢ οπὴ ο. 48 1ο 40. (108. 
Ροβί αδικῆμ. Ροπ) ᾿ 

21. Ε 187. Δ] ΒγγρΡ ΤὨρΡΗ" φων. ταῦτ. (Θορ φω. τα. μι.) [ ἐκέκραξα ἋΣ. Α(Β 
6 ῆο. 66.) 1οἿ 4] ἴοσεῖθ ΟἾγβ ΤΗΡΒ1 Οες... ς [ἢ ἐχραξα 6. ΕΘΗ Αἱ 
ΡῚ ΤΈρδ5ϑ; 101. ἐκήρυξα ] ἐν α. ἐστ. ὁ. ΑΒΟᾺΕ [ΟἿ 4] νῷ οορ ΤῊΡΝ οδί 
ες ἐστ. ἐν α. 6. ΘΗ. Βγγϊ 4] ΟἿγ Οος | ὁ οπὶ ἐγὼ [ ἐφ 6. ΑΒ0 108 415 
δΥγ (δούμαϊν αρμᾶ 6)... ς ὑφ 6. ἘΘΗ 8] ῥίον νᾷ 8] ριὰ ὁδί ΟἿγ δὶ 

292. ανεβ. δὲ α. ο φηλ. (ΟἿγ ὁ φη. α.) 6. ΑΒΟΕῊ οἵ 40. 187. Αἱ δ]ίᾳ νῷ 
ΟΡ (Βδε ῦο 468. 1}) βγγαΐγ 4] ΟἿγ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) ακουσας δὲ ταυτὰ ὁ 
φηλ. ἀανεβ. αὖτ. ς. ἃ ἃ] ρΡὶ (8411 ἂρ 6) ΔΓΡ 81 οδί ΤὩρῃ Οες. 5ἷς δϑίῃρρ: 
εἶα αἰάξηι βεϊοδαΐ χιιοά απἰϊχιίδι8 ἀϊπεϊσατεπὲ Πμαἀαοὶ στπι ἴοσε εἰ ἀοοίγηα 
Ολνιβίταποτιηι, οὐ ἔμ τϊ8 διαπαϊίια 68ὲ εἰ αἀϊχῖξ ἐ8: Παφιιε ρΡοϑίχμαπι 
ἀεδοοπαϊε ἔγ8. ργυΐηοορ8 ἱπᾳιίγοηιιδ τὸ σοσποδοαηνιβ οὲ τηζεϊϊρσαπιλιϑ 86)- 

τιοηόπὶ υεϑίγμηι. ΑἸ Βα Ἰθθσο οἷ, δϑίῃτο [ εἰπὰς 6. ΑΒΟ ΙΟἿ ὡς 
εἑσὼν ο. ἘΘΗΒ ἃ] Ἰοῆρα ρῥἷβϑι οδί ΟἿν αἱ 

28, διαταξ. ο. ΑΒΟΕ Ἰοῖΐ 18. 40. 187. 41] 4114 ΘΟΡ ΒΥΥΡ δύῃ ΤῊΡΒ5᾽ οδί... 
ς (6}}9) δἀὰά τε ς. Η 8] ρΡ] νῷ 8] τπὰ (νψ 6 8] ἐμιϑϑιίᾳιο) ΟἿΥ αἱ; α δἀὰ δὲ 

 ἑεκατονταρχὴ 6. ΑΒΟΘΗ ΑἹ ΡΙ]6Γ οδύ ΟἿΓ 8]... Ε 8] αἱΐᾳ Οϑοϑθὰ Ἅ«ρχω 
αὐτὸν α. ΑΒΟῈ [ΙοἵΪ 4] ἔστ θ τῷ ΟΡ Β.ῪΡ ἃγ ΤΉΡΙ3 οδί.. ς (Ξ Ὁ 532) 
τον παυλον 6. 6Ἡ 4] ἰΙοῃβδ Ρὶ βὺγ δύ 41] ΟἿΣ 8] (88 ἂρ 6) τ. ὁ. 
αὐτου (γᾷ 6 (6 8ιἷ5) .. Ἑ οἵχ αὐτ.] ὑπήρετευν ο. ΑΒΟῈΕ 1οἵ 4]5 νρ βγγϑίγ 
ΟΡ ἅτ ἃγθ... ς (αὐ) δΔάαὰ ἡ προσερχεσϑαι ἃ. 6Β 8] ΡΙ6Γ (ΒΆΠ' ΒΡ 
6) δΔῚΡ 8] (ΒΔ νν καὶ σπρ.,) 86 [Βγο σροσερχ. ῬτῸ υ7τηρ.γ) ΔΘ ̓ ὮΡΡ σροσ. 

καὶ υσ΄.) οαἱ ΟἿγ 4] 

234, ἡμὲρ. τὺν, ο. ΒΟΘΒ Δ] [ἘΓ6 οπηῇ νν }] οα ΟἿΓ ἃ]... 1 τὺν. μ. 6. ΑΕ 
187. νῷ ΒΥ (:: 66 ρμοδίργίιβ 15, 86. πο6 ῥὑγὶαβ 16, 12. υοί, Ηΐπῃς 

Ριδεβίαϊς χαρὰ ἐεβιλεϊβ 681.) Ε δρουσιλλι, α δρυσιλλη | τὴ γυν. (ΘὉ 
52) ὁ. ΟΕ Αἱ ἔογοῦ ΟἸν... ς Δἀὰ αὐτοῦ; 6. Ε 8] τπὰ νρ οἷο ΤΡ Οδ6: 
πὶ τή ἐδιαὰ γυν. ο. ΒΟ ἢ Δ} το ἦὉ βυγρΡ 8 Απλχηθϑΐ ΤΊ 2" οδῦ; α 1οἵϊ ἃ] 



Ἰοχυϊίαγ οοτϑιῃ Ε'6]166 οἱ Ὠτι81118. ΑΟΤ. 258, .,.. 14ὅ 
τιθο τ τς ὁ το τσιςς το 

Ψ 3 - Ἁ Ἂν 9 ᾿ ’ [2 Α 

ἤκουσεν αὑτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. 20 διαλεγομένου δὲ 
αὐτοῦ περὶ δικαιοσύτης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλ- 

λοντος ἔσεσθαι ἔμφοβος γενόμενος ὁ «Ψἢλιξ ἀπεχρίϑη Τὸὺ νῦν ἔχον 
’ , " , ’ ’ σ Α 

πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε, 26 ἅμα καὶ 
ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοϑήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλον᾽ διὸ καὶ 

πυχνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὠμίλει αὐτῷ. 21 διδτίας δὲ 
πληρωϑείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ (Ψῆλιξ Πόρκιον (φϑῆστον᾽ ϑέλων 
χε χάριτας καταϑέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φηλιξ κατέλιπεν τὸν 
ΠΙ[αῦλον δεδεμένον. 

ΧΧΥ. 

1 φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς 
“ϊερροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, 2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς 

τή ιδια γ. αὐτου Ϊ μετεπεμψατο .. ΒΥτΡ Ταῦ ργβϑῖη φύαθ τοραδαὲ υἱάδτα 
Ῥαμἴμηι εἰ αὐάῆγε (Ὠιουβαια δοοθᾶϊὶ Ὀο ΘΙ) ϑόγδωηι. Ῥοΐδηθ ἰσίδιν 
βαϊίϑαοσεγε εἰ ] οὗ (ηκουεεν) οἵὴὰ αὐτου [ χριστον α. α (ο" οἱ δ" νἀ γ) Η 
Ὁ] υὐ νάϊ Ρ] βυγΥ ἂσὸ ΤῊρΡΒ" Οδο.. 52 [ζ Δἀὰ νησουν (ρταθπὶ δὶ [0] 
ἔυ 41 δίῃ ΔΥΡ.) ὁ. ΒΕ6 [οὔ 4] [εγϑθῖῦ νῷ ΘΟΡ ΒΥΓΡ 8] ΟἿγ ΤὭρΡΗΣ οδί 

26. Ἑ ἐνχρατιας ] α΄ τοι μελλοντ. κρεμ. 6. Ο δἰὅ ἄτα ΟΠ γ᾿ οδὲ  ἐσεσϑαν 

6. 6Β ἃ] Ἰοῃρα ρὶ Οἢνξ Τῆρἢ Οδο.. ΟὟ 852 1 οἵὴ 6. ΑΒΟῈ [οἵΐ 4112 οδί 
(:: Βαυοὶ Ι6οἰΐο αθϊουμηαιθ μελλ. ἐσεσϑ. Ἰερίαγ; οὗ 11, 28. υδὶ τηΐη 

35, 9. 

1. 
Ὡ, 1. 

ἴοτοἶδ οτὰ ἐσεσϑ. Ἰίοιη 28, 80. υδ] ΑΒΕ 8] τπὰ ἰάθπι οτι) [ Α 8] ἐμφοβ.. 
(Ε ἐνᾳ.) δὲ | το νῦν .. Ἐδ᾽ τοῦνιν | ἃ 4] ἐχων (Η ἐχου») | καιρ. δὲ με- 

ταλαβ. (Α παραλαβ., Ἰοῦ 41] τὴ ΟἸγ; οἱ 1 πιδ ΤΡ" λαβὼν)... Ε νῷ 
καιρὼ δὲ ἐπιτηδιο 

20. αμα και (16. 137. οἵη κ΄) ὁ. ΑΒΟΕΘΗ [οἵ 4] ἔεγοδθο γν Ὁ] ΟἿγ ΤῊΡὮ 
ἐδὲ.. ς (ΞΞ 6 82) αμα δὲ καὶ ὁ. ταῖπ ον ΤὨρΒ" Οες | 187. οτι καὶ 
χρ- [ Β οἵω αὐτω [ ὑπο τ. π. ς. ΑΒΟῈ Ἰοἵΐ 415 νῷ βγγθῖγ δῦ δϑίησο ς 
(ΞΞ Θ᾽ 82) δάἀ οπὼς λυσὴ (41 τηῦ να απολιση) αὐτον 6. 6Η ἃ] Ἰοῃβθ 
ΡΙ δεῖδρΡ σὺρΡ 81Ὶ 8] ΟἿν Τρ Οδο οδί  ὠμειλεν (α ομελ.) .. ὁ 4] διε- 
λεγετο (νᾷ 6 Ἰοφιοδαζμγ διιη) 

21. τε.. Ἰοῖ ΤΣ 4] τοῦ νῷ 6 8] τῶι (ἢν ΤῊΡΒ δὲ [ χαρετας ο. Η 81} ἸΙοῃβᾷα 
ΡῚ (μ118 αἱ νϊγ νευϑῖ0) Απιπιοϑὲ ΤΉΡὮἷ Οες οδὲ.: α΄ πη χαριτα «. 
ΑΒΟ 0 4132. Εα 40. 137. 4111 Οἢγ ΤὨρἢ3 χαριὲν ] φηλιξ βες.. αὶ φελιξ 
Ι ΑΗ ἃἱ κατελειπὲν [ ϑέλων τὲ - δεδέμενον .. 187. Βγτρ τοῦ τὸν δὲ 
παυλον ειασεν ἐν τηρησει δια δρουσιλλαν 

ΧΧΥ͂. 1. Α τη ἐπαρχειω, ἰοῦ τὴν ἐπαρχιαν [ Ἑ καισαριας 

2. Η ἃ] ΤΈΡΗΣ᾽ Οδς ἐγεφανῆσαν (ἰϊᾷετη ἔδεσθε δὶς οἰΐδιη 28, 22. 24, 1, 
25, 15) τε 6. ΑΒο ἰοῦ 18. 40. 68. «] νρ 57 δοίῃυ 4] (ἢν ΤῊΡρἢ3" 
Θεε.. ς δὲ ὁ. ΕΘΒ 8] ρΡὶ 600 Βυ1Ρ ἃ] Τρ ἢἷ 0. ἀρχεερ. (6) 5. ΑΒΟΚα 
ΤΙΦΟΒΈΒΡΟΕΥ, Ν. Τὶ ΕΠϊ:. 7. 1085 



28, 16 58. 

34, 48, 

11. 

18. 

34, δ ει. 

94, 12. 

116 ΑΟὙἼἸῚ. 28,8. Ῥβα]ὰ8 σογϑη Ε'δβίο 8ς [1 ἀ84618 86 ἀσἔοηάϊξ, 

4Ἁ - “« »" ᾿Ὶ 

καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν 
2 Α 5 ; τ 

αὐτὸν ὃ αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν 
5. ἐ -ψ ἄμ, Σ 

εἰς Ιερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. 
ς Ά “4 - ὧν “. 

4 ὁ μὲν οὖν Ψῆστος ἀπεκρίϑη τηρεῖσϑαι τὸν Παῦλον εἰς Καισα- 
ς ᾿ Ἁ ΠῚ ’ 3 , Ρ ε 1 9 ὁ « 

θείαν, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι" Ὁ Οἱ ουν ἐν ὑμῖν, 
Α Υ̓ Α “ Α 

φησίν, δυνατοὶ συνκαταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ, κατη- 

γορείτωσαν αὐτοῦ. Ὁ διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους 
Α , ᾿ - ᾽ Α 

ὀκτὼ ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καϑίσας ἐπι 
ἔμ ’ “- 3 - 

τοῦ βήματος ἐχέλευσεν τὸν ΠΠ}αῦλον ἀχϑῆναι. “ παραγενομένου 
Α »" 3 «- 

δὲ αὐτοῦ περιέστησαν οἱ ἀπὸ “Περοσολύμω» καταβεβηκότες Ιουδαῖοι, 
Α Η [4 Υ͂ - 

πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες, ἃ οὐκ ἰσχυον ἀποδεῖξαι 
ἃ Ἂν Ξ ’ 3 [4 σ » 3 Α ’ ἷ7΄π5,ἢ [4 

τοῦ Π]}αὐυλου ἀπολογουμένου ὁτι οὐτὲ εἰς τὸν νῦύμον τῶν Πουδαίων 

Ἰοῖϊ 41] Ρ]0850 νν οὐ Ομσίχὶ ΤῊΡἢΣ οδὲ.. ς ὁ ἀρχιέρευς 6. Η 8] Ρ] 
ΤΕΡΕἷ Οδο (ἴθτῃ 41] ΟἸγέοια ὁ τὲ αρχ.) 

8. κατ΄... α 8]8 γν αἹΐᾳ οεδἱ Ομ σίχί πὰρ | Ε 8] εἰς νεροσολυμα | 181. ΟἿγ 
ἐνεδρον [ Ιῃη ἢπο (ἰδβίβ ἰδὲ δχϑιηΐο ν. 3.) Βυυρ τοῦ δᾶ οἱ τὴν εὐχὴν 

« πεποιηκότες, κατὰ τὸ δυνατόν, ἵνα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν γένηται. 

4. εἰς καισαρ. (60) ς. ΑΒΟΕ οἵ! 18, 40. 78. (ΑῈ -ριαφ) .. ς ἐν καισα- 
θένα ὁ. 6Β 8] ρῥ]6γ οδὺ ΟἿγ ἃ] | Εὶ Πωοἱ οτὰ μελλεὼν (Βεἃ 6 »γογεοξιγπι; 
Τιοἷ »γοβοϊϑοϊ) 

ὅ. δυνατου Ὦ. 1. 6. ΑΒΟῈ Ἰοἵϊ 40. ἃ] α]ΐᾳ νᾷ ἄύῖὼ ΟἸγθοτα οδὲ... ς δηΐθ ἐν 
υμὺν ο. ΘΒ 8] Ἀ]6Γ δοίμυῖγ βγγρ ΟἸγῖχὶ ΤῊρ]ι Οες (99. ΒΥΥ ΔΙῪ [61 ΟοἿὰ 
φησιν») 1 συνκαταβ. ἐς. ΑΒΕ εἷς .. ς (η 49.) συγκ. 6. ΒΔ 4] ὀοσίθ 
ΡΙον | εἴ τὸ ἐστὲν: 18. δος. Ἰοὔ οἷς, πο εἴ τί ἐστ. αὐ μη 49. [ τουτω 
(6090: 108. 188. οτη) ο. ΘΕ 8] ἰοῆρθα ρὶ ὁ0ρ Βυγηῦ δου! 41] ΟἿΣ 
ΤῊΡὮ Οδο (δᾶ 84] ἔογοϑθ βυγυῦγ οορ οδί ΤὨΡἢ5 ν6] δά ὰ γ6] ὑσϑϑῃι 
ατοπον) .. ἴῃ ατοπον (βἷπθ τουτὼ) 6. ΑΒΟῈ [οἷΐ 4113 νῷ δύτὴ 818 1, οἱ 

6. ου (εδτ 419 οι ΟΡ δ) πλείους (Β -ονας) οκτω (414 8164 ογ, οδΐ ἐνρεα) 
ἡ δεκ. 6. ΑΒΟ(ΕΒΤ) Ἰοἵϊ 4] ἔδγεϑ (1061 8] τῆι 5194) νρ 6 60} ἅγια ΤΊρΒ5᾽; 
ἰΐθπι ομηΐβ8ο οὐ πλειοις 187. βγγαϊ ββἢ (ἂρ ΘΟ) αἱ .. ς (Ξξ 6 32) 
πλείους ἡ δέκα (418 οχτω) 6. 65. 8] ρπὶ Ομχίχιὶ (Ὁ γόοσα ογὴ σπλ. ἡ) 
ΤᾺΡὮ" Οδςο [ΔῈ καισαριαν καὶ τὴ ἐπαυρ. (8] τη δὲ ἐπ᾿), ἰίθται ῥτδδ- 
οοἄεοπίο κατεβὴη 180. νῷ 4] 101 ἃ βγγαῖϊ᾽ σορ 8] [οἱ αχϑ' τ. π. 

Ἴ. περιέστησαν 6. Ἡ 8] ἰοῃρα ΡΪ 60Ρ 41] ΟἿγ ΤῊρΡΒῖ Οδο .. ἴῃ δὰὰ 
αὐτὸν 6, ΑΒΟΘ 8] ἤοτοἾθ νν τὰ οδὺ Το Ὁ (ἰοτὰ αὐτῷ Ε οἱ 4] ΤᾺΡἢ3) | 
αιτιωματα δ. ΑΒΟΕΘΗ [οἷ 4] Ἰοπρα Ρὶ ΟἿγν ΤῊρϑ᾽.. ς (ΞΞ Θ᾽ 82) 
αὐτιαματα 6. ταῖῃ ΤᾺΡΕ" Οδ6 οἱ [ καταφερ. 6. ΑΒΟ Ἰοἷ 40. αἱ νῃ δ] 
Τ,οἰΓ (ἴθπι 413 δἀ ἀϊἰ8 τοῦ παυλου) .. Ε ἐπιφερ. τω παυλω .. ς φερον- 
τες (ἴϊὰ Β6ᾶ πἰ}}} δάάθηβ 78.) κατα του παυλου (6000 κατ. τ. π.; α 
418 νν τὰ κατ αὐτου) 6, (6ὴΗ δἱ Ἰοηρθ ρΡὶ βυτρ ἃ] ΟἿγν ΤῊΡΒ Οδο εδί 

8. του (Ε 8πὶ ἔπ ἀοιηίᾷ 4] 1μοἱἢ αἀᾶ δὲ, ΒΥΤ τε) παυλ. απολ. (βίο β6ὰ 
αὐἀάϊίο ἰπδαροῖ αὐτου 6, ἰΐοια 18 2) 6. ΑΒΟ(Ε) Ἰοἵϊ 40. 187. 4}ὅ νρ Βγγθιγ 



Ῥσοτοδιυΐῃ δὰ ὕδβδευτεαρ. λιτζρατες ΑἈΓ(ὙἼ 15 182 

οὔτε δὲς τὸ ἑπμὸν οὔτε εἰς: Ἀσεσαρα τὰ ζασον. Ὁ ὁ Φνγατνος δὲ 
ϑέώμωον τῶς ἔσυδαιοι: γαμα σαεαίσδαι. ἀπακροϑ ες τῷ ἢ Ἰαυλδι 

εἶπεν ἔϑέλαις εἰς ἔδροῦφανια σεαϑες ἐκεὶ πε τῦφον πρεϑζυαι ἐπ᾿ 
ἐμοῦ: [1 εὖπσεν δὲ ὁ Πατάθ: ἔπε τις 3 στο; Ἀπεδαρος ἄστοὸς 
εἰμι, Φὲ με δεῖ πρσέσϑαι. ἴσυδαιροις οτδὲν κρτρσα. ὡς χαὶ δὲ 

πείλλιοσ ἐπυγεϑάϑδσει:. 11 εἰ μὲν οὖν αδιπῶ χαὶ ἄξιον ϑανάτοι ψῃ- 

Ἔχ 

πραχέ τι. οὐ παρδισεϑταωτι τὸ τποϑανεῖγ εἰ δὲ οὐδὲν ἔδειν ὧνο 

οὗτοι χαεγνδρίσοιν αδὲ. ἀσδε: μὲ δεναται αὐτοὺς χαρσασϑααι) 

Ααΐταρα ἐπισαλοόναι. 13 τότε ὁ ᾧζατο: σενλαλίδας πεζὰ τοῦ 
ὅλιιι. συμβούάέου ἀπεχεεῶ, Κα αἰσαρα ἐπικέχλεσαι, ἐπὶ  αέδαρα πορξυί. τὰ Ὁ 

13 ἩΜμεοωτν δὲ διαγεσομένων τισῶν ἐγοίπσπας ὁ ῥασιλεὺς καὶ 
]δερτέχῃ κατήντίσαν εἰς Λαιδαρειαν παπαδόμενοι τὸν Φιὶ στον." 

1. ὡς ἂὲ πλείους ἡ πέρας διέτριβον ἐχεῖ, ὁ ὥξατος τῷ ασιλεὶ ἀνε. 
ϑέεο τὰ χαετὰ τὸν Πἰαελον λέγων τη τὰς ἔστιν καταλελειωιένος 

ὑπὸ Φχλιχος δέσμιο:, 1Ὁ περὶ οὗ τεγομέγου μου εἰς Ἰεροσόλυμα 

“ΟΡ ἃ] ΤῊΡΕ .1,ωοἴ).. ς απολογ. .4Α1] ΤΉΡὮΪ" οδί δὰἀὰ δὲ) αὐτου ὁ. κ᾽ 
ἈΠ ΙσὩβε Ρ] δτΡ Δ] (τσ (ΤῊΡὮ"} οδι Οδς | τι .. 187. τιντε, ΑἹ αἰΐα ὁἷὰ 

9. δε..Α 40. ϑιν (ταῦϊδηϊ ττὴ Ϊ ϑεὰᾶ. τοὺς οι ᾧ. {0 0} ο. ΑΒῈῸΚ Ἰο τὶ αἱ 

τῷ ἃ] πὸ ΤΕΡὮΝ οδί. ς τοις ει. θεὰ. ες. 68 αἱ Ἰἰοῆξοὸ μὶ (ἢν ΤῊ" 
Οες Ϊ ἃ χαρετα | χρεϑηναι ς. ΑΒΓῈ ἰοῖϊ 41} ΤἸῊΡὮΞ .. ς κριγεσϑωω ο. 
6Η ἃ] Ἰοῆξε ρΡ] οδἵ (τ ἃ] ἐπ (Ἰοἷ αἱ ἐπε) .. ἃ] ἔδεγἊῦξϑ ΟἸγούα ΤῊμ]ι}" 
οδ ισ 

10. Α οἷχ ὁ  Β 81. ἐστως δηΐβθ ἐπε βοὴ Ϊ Β χδικηκα (Ἰοἱϊ κδικηκῶς καὶ 
σὺ) [ ο 187. Δ] γινωσχεες 

11. οὖν (αὉ) ς. ΑΒΟΕ ἰἸοῖϊ 4] ἔδυ δ οὸρ 8] οαἱ στο ΤῊρ]ι3" ., ς γαρ 

ς. ΘΕ ἃ] Η]) νν τα Ομ τῖχι ΤὨρη" Οες (40. 6 οχι) [ καὶ .. Εὶ Δ] ναὶ 8.1 
ΟὨγόοπι ἡ [Η 8] τὰ τοι: ἀποϑανειν [ [(ἢ οὐδὲν ἔστιν ] μοι... αὶ ἴδι" 
μοι αὐτοῖς ὁ. ΑΒΕΗ Ἰοἵΐ Δ} ἸΙοηφα οὶ Ον ΤῊρἢ Οὐεος .. οα «δ οδὶ 

τουτοις 

12. σινλαλ. ο. Β΄΄ΠΕ Ἰοῦς (μπ 49.) σιλλαλ. ο. ΑΒ 6Η δὶ οογῖα μον (: 
εἴ δὰ Μο 9, 4.) Ε συνβ.» α 18. συμβούλοι', ὁ σιψεδρεοι, 68. συνεδρ. 
καὶ σιμβ. [κὶ ἐπικαλισαι, 36. ἐπικαλησαι 

18. τινων .. οπὴ 1, 86. 187. βγγυῖϊ  ΟἿγ οδΐ (413 τρέων, 8] ἰγδῃδρὴ) [οἷ 
ΔΤ βερενιχὴ .. Οὗ (νά) βερηνικη (86 ἰπῆτα ν. 38. ὁ βερονικὴης) .. 9 
101 ἀδηιίὰ αἱ Οδββίοὰ βερονέκη [ ὁ κατηντῆσεν [ ΔῈ χαισαριαν | ασπα- 
σομενον 6. Β οἷ 4] ρ] 6 νρ 5υγῖι 4] ΟἿν ΤῊΡΒ5" Οϑο οδῖ .. ἈΕΊ δὶ 

ΡΙ 8529 Δοίθυῖ 1ΐοτῃ (νἀ ϊτ) σΘοΡ δὴρ Τρ} ασπασαμενον (ἰν ο υἰσλαὺθ 

Ἰοοίῖϊο οχϑυλῖββα νάΐσ, διίθσαῦ διίογα", 80α υἱτὶ -ο- αἰτὶ -α- ποὴ 
᾿ἰᾳφαο) 

14. Η 8] Ρ] 0830 Δϑίῃηγο δὺρὸ ΤῊρ᾽ Οςοθὰ διετριβὲν 
105 

φΦε ᾿ς. 

Ιπ ἢ 



41, 1. 

148 ΑΟΤ'. 25, 16. Ε'δβδίιιβ οδιυββδπὶ Ῥϑα] Αρτίρρϑα τορὶ δχροηῖ 

3 ’ ς ) - - ς ’ - 3 ᾽ 3 ’ 

ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβυτεροι τῶν Ιουδαίων, αἰτοῦ- 
3 2 - ’ Α ᾿ [ἢ ᾽ , σ΄ 3 ᾿ 

μένοι κατ᾽ αὑτοῦ δίκην 10 πρὸς οὖς ἀπεχρίϑην ὅτι οὐκ ἔστιν 
ΝΥ [φ ’ ΓΑ ὔ ᾿», ,Ὶ 2᾿ ἐ 

. ἔϑος ἹΡωμαίοις χαρίζξεσθιαί τὰῖα ἄνϑρωπον πρὶν ἢ ὁ κατηγορού- 
Α [ 

. μενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας 
- τ 

λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 11 συνελϑόντων οὖν ἐνθάδε ἀναβο- 
. λὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκχέ. 

Ἂν ς . τ 
. λευσα ἀχϑῆναι τὸν ἀνδρα᾿ 1δ περὶ οὐ σταϑέντες οἱ κατήγοροι 

᾽ 5 τ { . ’ 

. οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, 19 ζήτήματα δέ τινα 
περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος ᾿Πισοῦ 

᾿ [ » « - “- 2 ’ 39. Α 

τεϑνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν. 20) ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ 
3 - ’ .- 2 . δἰς τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον δἰ βούλοιτο πορεύεσϑαι εἰς 

“Ιεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσϑαι περὶ τούτων. 21 τοῦ δὲ Παύλου ἐπι- 
καλεσαμένου τηρηϑῆναι αὑτὸν εἰς τὴν τοῦ «ΣΣ}εβαστοῦ διάγνωσιν, 
3 “ 2. ΛΔ. Φ' τ 2) ’ 35." Α , 
ἐκέλευσα τηρεῖσϑαι αὑτὸν ἕως οὐ ἀναπέμψω αὑτὸν πρὸς Καίσαρα. 

18. ἐνεφανισαν (46 -νησαν οἵ δὰ ν. 2... Εδτ γᾷ 8] τῶῦ δἀὰ μου [ δικὴν 

ὃ. ΕΘΗ Ιοἵ 8] Ἰοηρα Ρ] ΟἸιν ΤΏΡ Οδς οὐ... α΄ ἴῃ καταδικὴν ὁ. ΑΒΟ 
4112 Β88 (νρ οἷς ἀαηιπαίξίοη θη) 

16. τινα (εῖ. ΑἸ Ομγν ΤῊΡἢ Οδ0) .. ΟΘ΄ τινι ς. ὁ 4138 Βδβ8 (Ὑπάτί οἱν[[| 
ανϑρωπον 6. ΑΒΟΕ 0 4110 νρ (βεὰ νρ ἀαπιπανδ, ὅτὴ ἔα 81] ἀοπατνε) δορ 
58}} δύιὴ (δϑίμαῖγ να!) (ΒΥΥΡ νὶᾶδ ροβῖ) ΑἸΏ Τμάγί Β885 δοιομδιοθά 
ς (6000) «δὰ εἰς ἀπώλειαν 6. ΘΗ Δ] Ρ] ΒΥΤ' ΒΥΓΡ 6.ἢ ΔΥῚ 8]. ΟἿν ΤῈΡΗ 
Οδὁ οδὲ | ἐχον (εἴ. ΑἸΆ 41)... Ἀ] πιὰ ΤΠΡΗ ἔχεν, 104. Β88 ἐχῃ (Ἰἴϑτη ἃ] 
Β48 λαβη), Τπάτί σχοιή τε... ΒΕΒΤ δὲ 

11. συνελϑ. οὔν ς. Β 18. 40. 4] ρίυ8.. ς (405) ἴῃ δἀᾶ αὐτῶν ὁ. ΑΕΘΗ 
(ο οδὲ δἂὰ ρμοβὲ ἐνϑαδε, ἰΐοιῃ 187. αὐτ. δὲ) 41 Ρὶ ΟἿγ ΤΏΡ Οδο [8 
μηδεμιαν αναβολ. (νᾳ δἴπ6 εἰἴϊα ἀϊζαϊίοπε) 

18. ἐφερον (6Β΄) ὁ. ΑΒΟΕΘ ]οἿ 4] τη οδὲ .. ς ἐπέφερον δ. Η ἃ] ἰοῃρ6 }] 
ΟἿγν ΤΡ (68. ΤΉρ]3᾽ ακἀὰ κατ αὐτου) Οβς (413 ὑπεφερ.) [ ὑπεν. ἐγῳ 

6. ΕΔΗ ἃ] ἰοῆρα Ρὶ ΟἿγ ΤΙρἢ "" Οδο οδί... ἴῃ ἐγὼ ὑζεν. ὁ. ΑΒΟ 1οἷ, ἃ] 
(ἰΐοτι νῷ δἰ9) ΤᾺρΡΒ5 [μη δάά ἴῃ ἢ. πονηραν ο. Αοὐ (“ἢ πονηραὶ) Α] πιὰ 
δὴ (πιαίαπι; νῷ πιαΐμηι) 81 τὰ (β6ἃ ναγῖθ ἔγϑη8ρΡ) ΤΉΡΙΣ οδι; ἰΐθηι 
ΒΕ οἵ 414 πονήρων «-. οἵὴ 6. 65 8] Ιοῃρθ Ρ] 8Ὶ'ᾧ 8] ΟἿγν ΤΙρΒ1 Οδο 

19.Α εἰχ. πρ. αὐτοὺς [ ἐφασκ... 181. ἐλεγεν 

20. εἰς ΡΥ .. ΑΗ ἰοἵϊ 4] ἔργοϑῦὺ ΤῊΡΗΪ Οδο οἵ; ἰΐθηι 4] δῖᾳ ΟἿγ3 (ἷ εἰς τ. 
πε.) φαὶ ρεογβαπί περι τὴν; 81. 187. οτὰ πέρε; 118. οτὴ εἰς τὴν  του- 
των (6 6. ΑΒΟΕΘ οἵ 4] ρ]υ820 βυγα οοὸρ 8] οδί Ογὶ ΤῊρΒ" (νρ 6 
81 ἄ6 λιιδιϑηιοαἑ χιαοϑίϊοηε) .. ς τουτου ς. αὶ ἃ] Ρ] ΟἸτἶ 4] [ νεροσολυμα 
6. ΑΒΟΕΗ [οἷ 4} τυ νρ ΤῊΡ 2 οδί .. ς νερουσαλὴμ ὁ. α 8] Ρ»ὶ Οἢγ δ] 
α κριϑηναν ; 

21. τηρηϑηναι... Ο ἃ] τήρεισϑαν ] τηρεισϑ. αὐτ... 181. 68. αὐ. τηρ.] 
αναπεμψω (Ὁ) 6. ΑΒΟῈ Ιοἵϊ 4] ἔοσϑϑθῦ οαἱ ΤῊρΡΙΞ᾽ .. ς πέμψω 6. ΘΗ 8] 

οὶ ΟἿ αἱ 
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22 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον ᾿Εβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου ἀχοῦσαι. “ὕριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 

2 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλϑόντος τοῦ "1γρίππα καὶ τὴς Βερνίκην 
μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σὺν 
τὲ χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξυχὴν τῆς πόλεως, χιιὶ κελδύ- 
σαντος τοῦ Φήστου ἤχϑη ὁ ΠΙ|αὔλος. 21 χαί φησιν ὁ (Ψῆστος 

᾿γρίππα βασιλεὺ καὶ πάντες οἱ συνπαρύντες ἡμῖν ἄνδρες, ϑϑεῶ- 

ρεῖτε τοῦτον» περὶ οὗ ἅπαν τὸ πἴϑος τῶν Πουδαίων ἐνέτυχόν μοι 

ἔν τε ᾿Ιεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζὴν αὐτὸν μὴ: 

κέτι. 20 ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον αὐτὸν ϑϑανάτου πε- 
; Α : “φλ 3 ’ " . μ“ 

πραχέναι καὶ αὑτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν “Σεβαστὸν ἔκρινα 
’ 9θ6 . ζ 5» , ’ “ , ᾿ Ν᾿ . , 

πέμπειν. περὶ οὐ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω᾽ διὸ 

22. πρ. τ. φηστον ὁ. ΑΒ 81ὴη Αἱ... ς Δα ἐφή 6. ΟΕ6Γ ἰοἵ 4] αἱ νάἀϊν οὔ 
νυ Ρ]ογ εδί ΟἿγ 4] Ϊ αὔριον ο. ΑΒ νρ οορ.. ς ῥτϑδϑῃ ὁ δὲ α, ἕξοι ἸοΝ 
Δ} υὐ νἀ τγ Ὅτὴπ Βυ1Ρ (Βγγ Εὲ ᾿ξεδίνδ αἴξ) αἱ οδὶ (φησ. δπΐο Ζ00.) ΟἿγ ΑἹ 

28. ελϑοντος .. Ἑ εἰσελϑ. ] Ο ἀδτηηϊᾶ 41] βερονικῆς (οἴ δὰ ν, 13.) [ἢ ἀκρο- 

τηριον Ϊ χιλιάρχοις ὁ. ΑΒΟΕ Ἰοἵ 40, 187, 4] πιὰ .. ς (900) μγαοπὶ τοὺς 
6. 6Η 8] ρ] οδὲ ΟἿγ αἱ καὶ (Ὁ ὁπ} α»νδρ. (ΕΒΓ Δἀἂά τοις) | κατ (ὁ καθ) 
εξοχ. (41 χαϑ' ὑπεροχην) ὁ. ΑΒΟ Ἰοἵΐ 4156 ΟΠ γοοῖ (οἔ, πη ο41),, ς (Ὁ}») 
δάὰ οὐυσι 6. ΕΘΗ 81] Ιοηρα ρμ] οδί 4]; ΒΥγΡ πιρβ φιΐ ἀεθοογιαϊδεοπί ὁ Ργὸ» 

εἰποία Ρουθ οηβ ργαεοορὶξ Ἐσδίμδ μὲ αὐιἼοοτείων Ῥα,. ] 10] ὁτὴ καὶ α]Ὲ 
34. καί φησιν : αἱ Ἰο εἰς (Η νότὸ καὶ φησὲν) ] συνπαρ. 6, Ἀπ ὉΚ,. ς 

(μη 49.) συμπ. ς. Β΄ ΘΗ Αἱ Ἴεογία μῖίογ [ απὰν ες, ἀβέξα Ἰοἱ αἱ τη. 
ΤΌΡΒἦ οδί.. ς παν 6. Η Α] ρὶ Οἢτ αδἱ [ βΒη 25, 40, ἐνετυχὲν [ «ἐροσηλι!- 
μοες.. Εδτ 40. ἑροισαλημ] καὶ ἐνθαδε,, βγνρ τοῦ (τη 6 γ΄ ΒΟ δι 
154 ἐπ Οαεβατέαπα) ρετρῖ: τὰ ἰγαάδγεπι δππὶ τ αὐ ἐογπιοτδισπ εἴης εἶς- 
͵7εηδίρπε. δον μοί αμέεπι ἐγαάέτε δυπὶ ργογρίέεν πιαγιζαία γμας παδέηιμς 

αὖ Αυρμείο. Κὲ αἰάξπι φαΐδ εὐπὶ αξοιιβαίζωεσγιια ἐπεί, ἀϊσοεύαπι τῷ φοισγ είν 

πὸ ἐπ Οαξεαγέαι, εὖὶ ἐμείοαϊενμασ. σι φιισπ τοπέρδετω εἶαπιανεγωπέ τά 

ἰοἴϊετείων « υἱἱα. φ'ιδῖε απίεσι ἦαπε οἰ αἴζεγαπι ραγίσπι ατωλίσίσφεηι, ον 
Ῥετὶ φιοὰ ἐκ καἶ γεὰε ἐεκεί πιοτί8. φυίσα αἰώεπι ἀέξεγεα: Μίέᾳ ἱμωϊίσαγί 
ἔπ ἐΐε ΗΙεγοεοίψαιαε (αεεαγέα αρρεϊατί, δὲ φω νάμάξ σφεα μογίν 
δετε ἀρπεῖκο αἰεοὸ καΐεο. [1,5 βόωντες ς, ΑΒ ἰοἱ 1 }ῃν αὐτὸν ς, ΟἪ αἱ 
Ισερε ρΡὶ (τ: ΤΡ" ὦες.. Οὐ [5 αωτ, ην «. μὸν 10 132, 21, 40, 
69. τε «Αἱ εὐἱ (Ἔ γεοξ ᾿ ΤΉΝ 

235. χαταλαβομενο: ε. ΘΗ 51} Ἰζῶξς Ψ]Ἱ ευὺν δε ατρ εἰς καἱ (8 ΤΡ 

Οες.. συ [μ5 χατεξαβομην κε. πὲ ἸοἿ Ἐ ὙΣ τὺ 517 τῶν θεενες.- 
τοι ᾿ς. ΔΒ(Ὲ 40. ὅτὸ ἔπ ἀετωυϊᾷ 10] 2]... ς αν “μπ| «, 9Β4 αἱ γεν νχ'" 
εἴς «οἱ (ἫἽΣ 21 Οἵ 73. χὰ αὐτῶν: 109. 1531. μου πέσραζ., ΘΒ, “τὰ αἱ 
Τορῶ" απΐρ αἴον Ῥ0λ) ἰ χὰ “. ΟΜ «Ἶ Ἰσωχε γἹ ἘΣῈΡ οἱ 47 ΤῊ" 0,4. 
«οἱ... ΟὖὉ 5 χα τὶ βὲν 0 αἱ υχ οἱ ΤᾺῊΡΙ" |πενσπενν α, μα "ἢ 
δἱ τοῦ τς αἀστὸ δ, ς συ, χἂῷ αὐτῶν α, ΚΩῈ ωἱ γῇ νὺν ἐμ 4» 
ΤυρδῦΣ θος 

26. ς ἀσφαΐως τῷ κιῴκη 2) πυὰ νῷ «δὸὰν φρΆ» ΨΥ «." ὐἰϑὴν ΚΡ Ἰρέ, 

1}. 

ν8, νῇ. 
ΙΗ, 



150 ΑΟὟ'΄ 95, 27. Ῥβῃϊαβ ὁογᾶπι Αριῖρρδ 46 ρτγιϑίϊηδ νἱία βὺ8 

3 - ’ Α - - 

προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ “4γρίππα, 
Ο “ 2 ’ ἔ ῇ ’ τε - , ’ ὰ 97 Υ ᾿ 

ὕπως τῆς ἀναχρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω ἄλογον γάρ 
- ΑἉ 4 -“Σ7ὦρἌ 43 .- 

μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

ΧΧΥΙ. 

- 1 Ἁ 

1 ᾿,γρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη ᾿Ἐπιτρέπεταί σοι περι 

σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐχτείγας τὴν χεῖρα, 
5: [4 - [ ᾿Ὶ “- 

2 ΠΙ|ερὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, βασιλεῦ .«4γρίππα, 

ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον, 
ὃ μάλιστα γνώστην ὄντα σὲ πάντων τῶν κατὰ ᾿Ιουυδαίους ἐϑῶν τε 

- Η 2 - ᾿ ν, 

καὶ ζητημάτων᾽ διὸ δέομαι μακροϑύμως ἀκοῦσαί μου. 4 τὴν μὲν 
᾽ Ξ “ἢ οὖν βίωσίν μον ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔϑνει 

{ ἢ Ἂν μου ἔν τὸ “]εροσολύμοις ἰσασιν πάντες ᾿Ιουδαῖοι, ὃ προγινώσκοντές 

βθὰ ἡμῶν 8ρ. ΥΥ (81) οδὲ ΤῊΡ δ δὰ μου] προήγαγον .. ἘΒΥ͂ ἃ] προσήγ., 
Α ἐπήγ. [ Ἑ χρισεὼς [ΑΕ Ἰοῖϊ 187. ΤῊΡΗΞ᾽ ἐχὼ [ γραψω 6. ΑΒΟ 1οἷϊ 
8.15 βγγΡ (γᾷ δ] ρὶ οἰΐδτη δηΐθα -ψὦ ρτὸ -ψαν οχρυῖτ) ΤὨρἷ.. ς γρα- 

ψαν ς. ἘΘΗ 8] Ρ]ῈΥ οδὺ ΟἿΓ 4] 

21. ἃ 4] πεμποντι [Ἑ νᾷ 8] μὴ ροβὲ αὐτιας Ροῃ 

ΧΧΥ͂Ι. 1. α ἐπιτετρέπταυ, Ἰοϊΐ 187. ἃ] ΤῊρΡΒ5 ἐπιτετραπταιΐπερν (α΄) 
ο. ΑΟΕῊ οἵ 1817. (λαλεὶν πε. σ.) ἃ] ταῦ οδὲ .. ς ὑπὲρ ο. Βα 8] ΡῚ ΟἿγ 
1] [ἐκτ΄ τ. χειρ. (187. τας -ρας) Ἀ. 1. ο. ΘΗ 8] Ἰοηρα Ρ] Βυτρ ΟἹγ 
ΤΗρΡΒἷ Οες.. [μη δηΐθ ασελογ. 6. ΑΒΟῈ [οἵϊ 40. 8] τὴ νν }ὶ Τρ" 
οδῦ (απ. ουτως) [| τοτὲ '8ᾳ χέρα .. ΒΥΥΡ Τὴῦ ἕμπο ἴρ86 α. οοηβάδη8 εἰ 
ἔῃ ϑρίγιίξι βαηοίο σοπϑβοίαϊίοποπι ασοΐρίεη8 οαἰεπαϊέ πιαπλιπι 

2. ἐπι σ. μελλ. απολ. (αἱ τὴῦ -λογησασϑαιὴ σημερ. (απ. σῆμ. 6. ἘΘΗΕ 8] 
ἔεγ 80 γρ' ΒγῪΡ ἃ] ΟἿγν ΤῊρΡΗ" Βεᾶ; ΟΡ 52 μη σημι. απολ. ο. ΑΒΟ Ἰοῖ 
18 ΒΥ οἂΐ ΤΉΡΗΣ Ηἴογ; 4132 Απὰῦ οἵη σημ.) ὁ. [ΑΒΟ]ΕΘΗ 8] Ρὶ νν τῶι 
ΟἿ ΤΡ οδὲ... ς (ΞΞ 6 852) μελλ. απολ. ἐπι σ. σημ. α. ταῖῃ ποπ ἰΐδ 
τὴ Οδο 

8. ο 40. 738. οαἱ ΟἸγϊ (ββἃ ποῃ δά ἢ. 1.) σὲ (180. οἵη) οντα | ἃ 413 οὸρ 
δαί μαῖγ οχὴ πάντων ΑΕ ἃ] χατα νουδανωὼν 65 84] τῶι ΤῊΡΙΗΣ᾽ ηϑὼν (Α 
818 εἐϑνων) [ ΑΟ Δ] 518. Οδο ροβί ζητηματων δἀὰ ἐπισταμενος, ἰΐθτη 

(98.:ξ ἐπιστ. δηλονοτι) ν6] βίῃ] το 8] τὰ νΥ 8]1ᾳ οδί 110 Ἰοοο Ϊδὲεο- 
μαν 6. ΑΒΕ ἰοἵϊ 4] τη νρ δϑίμυγ β.υρ στὴ οδί... ς (6090) κἀὰ σοι! 6. 
ΟΟΒ 8] Ρ] ὁ0Ρ 5.1 4] ΟἿγ 4] 

4. ἐκ νεοτητ. ο. ΒΟΐῊ 815 οδῦ... ς πῃ ρύϑϑίη τὴν ο. ΟΕ Ιοἱϊ 4] Ιοῃβρ8 

ΡΪ (βοᾷ Ε τὴν ε. γε. ροϑύ τὴν α. αρχ.) ΟὨγ δἱ | τὲ 6. Αβεξδῦ 4] ΒΥ 8.6 
οί... ς οἵὰ ὁ. 068 [Ιοἵϊ 8] ρΙοχ νυρ 8] ΟἿγ' ἃ]  παντεὲς ς. ΒΟῈΕ 1οἵΐ 4]9 

ΟἸγοοΩϑ  ς δἀὰ οὐ 6. ΑΟὔ6Η ἃ] Ἰοηβθ Ρ] οδῇ 4] 

ὅδ. οὗ 10. προσγιν. ] με... 187. ογὰ | ϑρήησκειας 6. Α (Β 6 8}1.) ΑΕ 1οἵἿ 4] 
οοτίθ ΡΙ6Γ... [μπθ. τα, -σχιὰας 6. ΟΕ 



οὐ τη γ8}}}} δὰ ΟΠ τ βία μη ὀοηνθγβίοιθ ἤᾶγγαί. ΑΟΤΈ. 96,18. 151 

ὕ " εὐ λον τ νὰν αν 
μὲ ἄνωϑεν, ἐὰν ϑέλωσιν μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην 
αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας ϑρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 6 καὶ νῦν ἐπ᾽ 
ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
΄ ᾿ ᾿ς 3 Ά , ’ ἐ “- 3 ᾽ , 

ἕστηκα κρινόμενος, { εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενίᾳ 
’  ε» ὑπ 3 ’ -" Φ νι ΖΦ 3. ’ 

νύχτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι" περι ἧς ἐλπίδος 
3 ἊΨ ἐ 4} ’ ιν έ », » ’ 3 

ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, βασιλεῦ. ὃ τί ἄπιστον κρίνεται παρ 
- ε ’, ᾽ “ 

ὑμῖν εἰ ὁ ϑεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδυξα ἐμαυτῷ πρὸς 
“,΄Ὁ}.Κ 2 » » ἢ ὔ ὦ Α ᾽ ’ “ . 

τὸ ὑνομα Ϊησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι 
Ἁ - « 

10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν ᾿Ιεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ 
4 - ’ Α Α Ψ 3 ,ὔ 3 ’ “ 

εν φυλακαῖς κατέκλδισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβων, 

ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον, 11 καὶ κατὰ πάσας 
τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, 
περισσῶς τὸ ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πό- 
λεις. 12. Ἔν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν ΖΙαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας 

Α - - “- 

καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 18 ἡμέρας μέσης κατὰ 

6. εὡς (α΄) 6. ΑΒΕ 1οἿ 415... ς προς ο. σ0η 8] Ἰοῆρε Ρ] οδὲ ΟἿγ 4] (:: 

ε[18, 32.) [ πατερας ας. ΘΗ 8] Ρ} 51:85 ΤῊΡΒ" Οες.. Οὐδ᾽ 52 .π δᾶά 
μῶν ο. ΑΒΟῈ ἸΟ 8] ἔοχοδθὸ γν Ρ] Οἢγ ΤῊΡἢ" οδἵ (:: δὲ αὐ Γααποη 55,-- 
τη ὁ. Ζατ. ἡμ. τὰϊπῖτηα Πποίπαγο δβο]οί, ᾿ΐα εἴ. 18, 82, 511}11]}1τὴ 0 060 

εἰ 7, 19. ΡῚ δἀάϊἀοττιηΐ ἡμῶν [εὖ εἴ. δὰ 8, 22.]. Οεἴογτιπν 11ᾶ6πι ἰοδἴεδ 
πος ἢ. 1. Βοα ΠΩΣ 586 06 ἰηγνῖ 8 Χ6}] 8011 νϑγιτὰ ἴα παπί.) [ α 142, 

ὑπὸ ϑέεοῦυ 

1. ἐχτενια 6. Αβ(υ αἰ )ΟΈΗ 4] .. ς (1ωπ 49.) -νειὰα Ἂς. ἃ οἷς [Η δἱ λα- 
τρεύων ] Β καταγτήσειν  Ο ἐνγκαλουμ., ἰΐεπι ν. 2. (Ε [ ὑπὸ 6. ΑΒΟΚΘΗΙ 
Ιοἵ 4] Ἰοῆρε ρὶ οδὲ Οβγου (ἢν ΤΈΡΆ .. ς (ΞΞ ΟΡ 52) νπὸ τῶν ς. τηΐῃ 
Βου ἰΐδ πιὰ Οες | βασιλεὺ ς. ΒΟΕΙ Ἰοῖΐ 4] τὴ νῷ 8} ται ΟἜσοπῖΣ ΤῊΡΗΣ 
«ἐς ῥασιλευ (605) αγριππα (6000) ροϑὲ ἐγχαλ. 6. 6Ἡ 8] Ρ] δγτΡ 4] 

(5εὰ 40. 4! 4110 51 δείμαϊγ ροβῖ εοιυ'δ., δΥΡ δηΐε πεέρε βοῇ) ΟἿΓ ἃ] (:: 
εἴν. 2.).. Α 18. 86. οδὲ ρίδπε οἵ (49.) 

8. Ἑδὰ πια αἰ ὙΥΊιδὲ (μου Μ11}) ΟὉ 852 τέ; ἄπιστον (ἴϊᾶ Εὶ οαἴ, ὨοΏ ξοτη 
Α(Θ6ΗΙ οἷ οἱε) 

9. Β οἵα μὲν | [οἵ πσράξαι (αἰ 4] τυ) 

10. ὅ.. 5 διο] τε ρὑτ ες. ἀσκὶ Ἰο 4] (ἰἴϑτὰ οτοΐθθο χας 68. ΤᾺΡΒ23).. 86. 
180. εδὲ δὲ... ς οἵ ς- Β6Η ἃ] ρὶεσ (ἢγσ ἃ] | ἐν 6. ὑβεεσι [οἵΐ δὶ γ᾽ 0822 
γῇ Δ] εδὲ.. ς (Ξ- 6: 32) οπιὶ ἐς. Β ἃ] ρὶ ΟἿΣ 4] | τε βες.. βΗὲβ 187. ἃ] Ἢ 

ἐὸν 5γ1ῦ ΤΈΡΒ" δὲ Ε οἵὰ αὐτῶν 

11. τὰ... Βοἴκι.. ἘΒῪ ΟΡ δὲ 

12. χαὶ ΡΥ ε. 68 δὶ ἰοῆρε ρὶ (78. ροβῖ πορ.) 8.01 81 (ἢν ΤὨρΡΒ"Οες.. 
ΘΟΌ59 Τϑπ οἵὴ ς. ΑΒΟΊῚ ἰοἷ 4113 γρ ἃ] τα ΤῊρΡΗΣ οδὲ κὶ 137. 41 οἵω τὴν 
[ τῆς (48 εαἱ ΤΈΡΒ᾽ οἵδ) παρα (Β ΙοἿ οἵη) ἐς. 668 8] ρΙεν ΟἿγν ΤΡΒ"" 

Θεε.. [μα οδκ ε. ΔΕῚ 413 (γχκ οἷο) :: π|}14 σδιϑϑα οὐαὶ σὩὮΪ ἐπνεροπης 

8, 8, 9,1. 
33, 4κ. 

9, 8 να. 
42), θυ, 



20, 32. 

1325. ΑΟΤ.260,14. Ῥαιυΐπβ οογᾶπιὶ Αρτῖρρᾷ οὐ Ε'δδίο δχροηὶϊ 

τὴ» ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόϑεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου 
περιλάμψαν μὲ φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους 14 πάντων 

τὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρὸς 
μὲ καὶ λέγουσαν τῇ Εβραϊδι διαλέκτῳ «Σαοὺλ “Σαούλ, τί με διώκεις; 

σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ, κύριε; 
ὁ δὲ κύριος εἶπεν ᾿Εγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. 16 ἀλλὰ ἀνα- 

στηϑι καὶ στῆϑι ἐπὶ τοὺς πόδας σον εἷς τοῦτο γὰρ ὥφϑην σοι, 
προχειρίσασϑαί σὲ ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀῳφϑή- 
σομαί σοι, 11 ἐξαιρούμενος σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς 
οὺς ἐγὼ ἀποστέλλω σε, 18 ἀνοῖξαι. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπι- 

στρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ 

τὸν ϑεὸν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς 

τῶν δα 68 40.896 Υ. 2. βοτὶρία Βυηΐ τοαϊσαγοίαγ; οοηΐτα οἱδοίβ τηοᾶο 

τῆς τοοῦο παρὰ τηο060 πἴτοᾳ Β᾽τηρ] οἰ ἴα (1 αἰ οἰ 018 ΘΟΠ Βα] στὰ δϑί. 

18. ᾿ασ(βὶο)μ ἐδὸν | Ἰοἵ 78. περελαμψαντα ] με... α μοε 

14. τε(α}΄) ε. ΑΒΕΙ 1οἵἿ 4] τυ νρ βγῆ 4] ΤΉΡΒ᾽ οδὲ... ς δὲ 6. 068 8] ρ] 
ΟΟΡ 8] ΟἿγ Αἱ Ϊ ἡμῶν 6. ἈΘΈΘΗΙ οἷο (Β οἱ : ἰΐὰ 1.η9ἅ. ταί.) [εἰς (Ἰοἵ 
40. ἐπε) τ. γὴν... 181. κἀᾶ δια τον φοβον ἐγὼ μονος, Ἰΐοπι ΒΥΥΡ ἸΏΒ 816: 

δια τ. φοβ. εἰς τ. γην ἐγω μον. ] φ. λαλουσαν πρ. μὲ (80. μοι) κ. λεγ. 
(69 και λεγ. 6. Η 417 νῷ ΒΥΙΡῚ α. α(Η) 8] Ἰοῃρθ Ρ] δΔ7Ρ δἱ ΟἿγ ΤΡ ἷ" 
Οες.. ἴμὴ φ. λεγουσαν πρ. μὲ 6. ΑΒΟῚ Ἰοἵΐ 40. 415 ΘΟΡ ΒΥΥ δύτω δ ἢΡΡ 
ΓΘ οδῖ; ἰΐϑια Ε ἃ] Τρ" φωνῆς λεγουσῆς πρ. μὲ :: 69, 4. 22, 1. [Ε 
σαυλε σαιλε (αἱ 6 να) 

1δ. δὲ... τ" οτὴ  εἰζσὰ 6. ΑΒΟΞῊ 1οἵἷ 8] τὴ ΤΏΡ .. ς εεπον ο. ΘΙ ἃ] ἢ] οδί 
ΟἿγ ἃ] [κυρίος 6. ΑΒΟΕΟῚ ]οἵϊ ἃ] ἔτ νῷ Βυυθῖγ ΘῸΡ ϑγτὴ 8.6 8] ΤῊΡ ἢ δ" 
σαί... ς γ᾽ 6. Η ἃ] Ρ] δϑίῃρρ δὺρ ΟἾν ΤΈρΡἢἾ Οδο [Ε Β.Γ ΔοίὮΡΡ' δὸὺΡ 
Αἱ εὐπὲν πρὸς με τ... 40. 187. Α] 4114 ΒΥΥ ΒΥΤΡ 6." δΔἀὰ ο ναζωραιος 
(νταῖ γαζαρήνος) 

10, Β᾽ οπὴ καὲ στηϑι} ἃ προχειρασϑαι ] εἰδὲς (ΑΗ ἐδες) .. Β (ἴδιαι οἵ 
να τ) 187, 413 ΑΥτὶ ΒΥΥΡ (οΥ ὙΥΕΪ6 ἴῃ δάποί(.) ΑἸ Ατρ δἀὰ με (Αὰρ 
ψιας α πιὸ υἱάε8, χιῖδιι8 οἷ. ργαδσο ἐλ; Αὐαῦ φιΐδιι8 υἱάϊϑέϊ πι6 οὐ ἐπ φιῖδ. 
τήδιτγιβ 68) 

117. καὶ (416 ΒΥΓ διὸ ΤῊΡἢ3" ρσϑϑη τῶν ἐοὐδαίων, 817 ογὴ καὶ) τῶν ὁ. 06Η 
81 Ἰοῃβθ Ρ] 6 νῷ ἂδἱ ΟἿγν ΤΡ εἶ Οδο οδὲ.. [ἢ καὶ ἐκ τῶν 6. ΑΒΈΒΤΙ οἱ 
413 ἴὰ 41] ΤΠρΡΒ5 [ἐγὼ (6) ὁ. ΑΒΟΕΘΉΗΣΙ ἰοἿἿ 4] Ἰοῃρα Ρ] ΟΡ ΒΥΥῪΡ 86. ὮΡΡ 
δὴ 41] ΟἿγν ΤῊΡΗ 1 Απὺρ (νυ 41] ΤῊΡ 5 νυν ἐγώ, ἔα ἐσο πῖιπο, ἃ] Δ|ἴᾳ ΒΥΥ 

ΔγΘ οδὲ αἰΓΆμηα ΟΤΩ) .. ς »"» 6. τηῖπ τι Οδο ἀποστέλλω (1 4] ἀδπϊὰ 4] 
ΤῊΡΙ' -στελω, Ὁ αἱ εἐξαποστελλω, Ἰοῖ 13. 68. 78. 41 οδῦ ΤῊΡἢ5᾽ εξ-- 

αποστελὼω)ὴ δὲ ο. ΑΒΟΕΙ 8] ρῃι νῷ ΒΥΓΌΓ ΔΘΙΡΡ 4] οδὲ ΤῊρΡἢ 3 (ὡς 

(49.) σε ἁαποστελλω (Η δὶ 60Ρ -στελω) ὁ. 6Ἡ 8] ρΡὶ οορ 8] Οἢγν Οδς 

18. αὐτῶν .. ἘΣ ἴοϊ (ἰδ οἀα δῖ 4] αἱ νάἐτ) Αὰρ τυφλων | ἐπιστρ. α. ΒΟ 
ἘΘῚ 8] Ρ] οδὲ ἃ] (6 γῷ εὐ οοπυοτίαπϑιτ) . . ΑΗ Ἰοἵΐ 4] τη ΟἿγν ΤὨΡἢἷ Αὺρ 



46 βυ8 8α ΟΠ τίβίαπ) ταϊγα 1} σοπνθγβίοθθ. ΑΟὟ. 26,95. 1538 

ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 19 ὅϑεν, βασιλεῦ ᾿,4γρίππα, οὐκ 
2 ’ ) ᾿ “᾿ )ἷ] , 2 ὔ ς ᾿ ἢ δ ἢ 
ἐγδιύμην ἀπειϑὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Ζ4αμα- 

- “« ᾽ λέ ’ “ Α ’ » 

σκῷ πρωτὸὺν τε καὶ ]εροσολύμοις εἰς πᾶσαν τὲ τὴν χώραν τῆς ᾿Ι]ου- 
’ ν “» ᾿ -- δαίας καὶ τοῖς ἔϑνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ 

Ἂ ἊΣ , ᾿ 

τὸν ϑεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21 ἕνεκα τούτον» ει, α΄. 
) - ’ Ε] -- -ς»γ}᾿ -“ , μὲ οἱ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασϑαι. 

5 - - “ὦ 
22 ἐπικουρίας οὺν τυχὼν τῆς ἀπὺ τοῦ ϑεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύ- 

- Α 

της ἔστηκα μαρτυρόμδνος μικρῷ τὲ καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων 
τ ε - 3η 7 , ’ ᾿ “ς:μ:--" 
ὧν τὸ οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσϑαι καὶ Μωυσῆς, Ἀι,". 

ΡῚ “ » ’ - - 

28 εἰ παϑητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεχρῶν φῶς 

μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔϑνεσιν. 24 ταῦτα δὲ 
2 -“"- 2 2 « - ’ - - ’ὔ ᾽ 

αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ (Φῆστος μεγαλῃ, τῇ φωνῇ φησιν Μαίνῃ, 

Παῦλε᾽ τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. 20 ὁ δέ 

Οὐ μαίψνομαι, φησίν, κράτιστε φῆστε, ἀλλὰ ἀληϑείας καὶ σωφρο- 

αποστρεψαι (Αὰρ τὲ ανεγίαηίιν), 41 ἔδτ 639 ΟἾσταβ ὑποστο. [ τῆς εἐξουσ. 
6. ΑΒΗ Ιοἵΐ 4] ἸΙοῆρϑ ἢ] Οἢγν ΤὨρΡΒ΄ Οδς... σξεα 187. 4] (ν οἷο) Τῇρἢ 2" 
οδὲ ῥσϑϑιη απὸ Ϊ ἡγιασμ. .. Ἐ κἀα πασιν (:: οἴ 20, 82.) 

20. πρωτ. τε ς. ΑΒ [οἵ 4]... ς οὔ τὲ ὁ. Εα(οτῃ οἷ. τὲ 84})5 8] ῥ]οσ οδί 
ΟἿ 4]  καὲ ἐξρ. 6. ΒΘ6Η [οἵΐ 4] Ιοῆρε ρὶ ΟἿγ Οδο... ῃ κ. εν (187. ἃ] 
κ. τοῖς εν) ἐἐροσ. 6. ΔῈ (ιἐρουσαλημ) 8] τὰ ΤΈΡὮ7" οδὲ | εἰς 6. ΕΘῊ Ιοἱϊ 
8] αἱ νάϊν οἵη νῷ (οί. δὶ ἴὰ ἀοιηϊὰ (01) εἰο οδἱ ΟἿΓ αἱ... ΑΒ (εἀαϊδὶ 
ΔΡ 1.) οἵχὴ (μη :: δ εἰς ροϑὲ οὲς δχοϊαϊ ΓΔ 6111π|6}]} τήν... Ηὖ 96. 142. 
οπὶ [ ἀπήγγελλον 6. ΑΒΕ ἰοἵΐ 4] Ρ] νρ ἃ] Ρ] οδὺ (ΤΏΡἢ --)ζελον) .. ς (μοῃ 
ςΘ αὖ 52) απαγγελλῶν 6. 65 8] τηὰ ΔΙ᾿ Οδ66; 84] ρὰ ΟἿγ απαγγεέλλω, 

δίαμπο οἵ. Δ} 1ογ Ἰορίταγ [ ϑεον .. 40, 4] τη ἅγυη οἂὺ ρσγϑθτη ζωνταὰ [ Ε 
αξια τε 

21. μὲ (Α 84] Β.ΥΡ 8] ροβί συλλαβ., Ἐα Ἰοῖἱ 4] Οἐτ ΤῊρ3' οδὶ ροβί ωουδ, 
Ροπ, 180. ΟἤἼγομ οπι) οἐ (Βα 4]2 Οἤσγου ΤὨρ 2 οδὺ οτ) εουδι [Ε 1οἵ 4] 
τοῦ νυνὶ 81] Οῃγοη 2" οδῦ οντὰ ἐν τω [ α διαχεερησασϑ. 

22. απο ς. ΑΒΕ ἰοἵϊ 4] τα Οἤτου ΤῊΡὮ 2 οαὐ.. ς παρα ς. 685 84] Ἰοηρθ μ] 
ΟὨγ 4] [ μαρτυρομενος (6 ́ ) ας. ΑΒΘΉΗ 1Ιοἵϊ 4] Ρ]υ5840 (νρ οἷο ἐεϑέϊῥεαπδ) 
ΟὨν ΟἼγοη ΤΉΡὮ"" οί .. ς -τρουμέγος ἐς. Ἑ δὶ μὴ ΤῊΡἢΣ Οες | μοιυσῆς 
5. ΒΘ6Η 8] ρῃ .. ς μῶσ. 6. ΑΕ 8] Ρ]. Ῥγδϑίοσζϑϑ δ 110]. 

238. μελλεε (ΗΕ Ιοἵἱ 40. 4] πῦὰ --:λειν) καταγγελλειν (ΕΒῚ -λλει,  1οὔ ΑἹ 
-ἐλειν)} τε ο. ΑΒΕΒΤΗ [οἵϊ 4] ρ] 830 ΟἿγ ΤΉρ] Σ᾽ .. ς οπι ὁ. α 8] Ρ] Οἤ το 
ΤΈΡἢἾ Οδο οδί 

24, Ἑ νᾷ ΔΘΙΡΡ τ. δὲ λάλουντος αὐτοι καὶ ἀπολογ. [ φῆσιν 6. ΑΒΕ [οἵϊ 
415 ΟΒυόοτα ΤῊΡΉ οδί .. ς ἐφῆ ᾿ς. 68 8] ρὶ (νᾳ εἷς αἀΐχε) ΟὨγῖσι Οδο 
(187. 8] εεσξε, δ] ἐφωνήσε) | Ἰο μαινεεγραμματα .. Α δΔἀὰ ἐπιίστασϑε 

25. ο δὲ 6. ΘΗ 41] ἸοΏρ6 Ρ] ΒΥΥΡ ΑΥῚ 4] ΤῊΡὮ Οδο.. μη δα παῦυλος ο6. 
ΑΒΕ Ιοἵϊ 41᾽5 νῷ 8] τῶιι ΤΡ οδὺ (οἸηΐ88ο δὲ) αλλα ο. Α(Β εα [οἵ δ] 
Οἢν ΤΡ Οες οδὲ .. ς αλλ ς. Η ΔΑ] Ρ] 



938. 9. 39. 
ωδ, 25. 

25, 11. 

1584 ΑΟΤ. 26,26. Ῥαυϊὰβ σοι Αρτῖρρδ 84 ἤάθῃι ῬγΟΡ Θῃ80. 

; ς-ς ἢ 2 ’ 3 ’᾽ ᾿ Α ΑἉ , { 

σύνης ῥήματα ἀποφϑέγγομαι. 260 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων 0 
βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανϑάνειν γὰρ αὖ- 

τόν τι τούτων οὐ πείϑομαι οὐϑέν᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγ- 
᾽ - ’ -} ’ -- ; - 

μένον τοῦτο. 2:4 πιστεύεις, βασιλεῦ .4γρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα 
ὅτι πιστεύεις. 28 ὁ δὲ ᾿4γρίππας πρὸς τὸν Παῦλον Ἔν ὀλίγῳ μὲ 
πείϑεις Χριστιανὸν γενέσϑαι. 29 ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν τῷ 
ϑεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὰ ἀλλὰ καὶ πάντας 

τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσϑαι τοιούτους ὑποῖος κἀγώ εἰμι, 
Α κυ ἊΝ ’ Ψ ᾽ [4 Ὶ Α «ς 

παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 80. ἀνέστη τὲ ὁ βασιλεὺς καὶ 0 

ἡγεμὼν ἢ τὸ Βερνίκη καὶ οἱ συγκαϑήμεξνοι αὐτοῖς, 51 καὶ ἀναχω- 
ρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν ϑανάτου ἄξιον 
“ - ’  .» τ 9 ; ᾿ - ’ 
ἢ δεσμῶν πράσσει ὁ ἄνϑρωπος οὗτος. 82 “Τγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ 

ἔφη ᾿4πολελύσϑαι ἐδύνατο ὁ ἄνϑρωπος οὗτος δἰ μὴ ἐπικέκλητο 
Καίσαρα. 

306. Β 3ὅ. ὁπὶ καὶ [8Β 187. 180. οδἱ οἵἷὰ τι (εἰ. ἰγϑῃηβρ) [οὐϑεν ς. Β 1οἵ 
(86 ουϑ' πειϑ. οτηἶβδο ο1)) .. ἴω οἵὰ ὁ. ΑῈ (Βα νἱάθ ροδβί) 417 (41 οπὶ 

ου, 180. 41] δῇ οδὲ βαθϑηΐ οὐδὲν πειϑ.).. ς οὐδὲν 6. ΘΗ 8] Ἰοηρθ Ρ] 
ΟὨτ δ] [οὖ .. Ε᾿" (Ε" 6 οὐδεν») 40. 4] τὰῦ οδὲ οὐδὲ [ΗΕ 4] τὴ! οἱϊ ἔστιν 
(41 νατὶϑ [γ8}}80) 

28. πρ. τ. παυλ. 6. ΑΒ 1ο1 18. 17. 40. 68. 13. 105, 187. νρ (χες (0]) ..ς 
(α 090) κἀἀ εἐφήῆ ὁ. ΕΘΗ ἃ] Ιοῃρδ Η] (Αἱ εἰσσενὺ) νν Ρῥ]8γῦ οδί ΟἿιν ἃ] | γε- 
νεσϑαι ο. ἘΘῊ 8] Ἰοηρα ῥΗ]ῈΓ νυ Ηὶ (ΔϑῖῃρΡ ἐπέγοϊγ δ) οδὶ ΟΥτἈΓ 519. 

Οὴγ ΤῊΡΒ Οδϑο (:: Τῃάτι ὅ, 980: Παρ᾽ ὀλίγον με πείϑεις ὁμοουσιαοτὴν 
γενέσθαι) .. μὰ ποιῆσαν 6. Α(Β6α δηίθϑ σειϑη)Β Ἰοἵϊ 18, 17. 40. οοΡ 
(χαοετο πι6) Β.ῪΡ τὴβ 

29. ο δὲ π. 6. ΑΒ Ἰοϊΐ 18. 17. 40. 68. 18. 105. 187. νρ ΒΥΥΡ.. ς (Ἑα 00) 
δαὰ εἰστεν 6. ΘΗ 8] ρ] (417 ὁδί ἐφη) νυ Ὁ] ΟἿγ 4] [68 1ο 1. 4] ευὐξαμῆὴν 
Ι μεγαλω ὁ. ΑΒ ]Ἰοἵ ὅ, 18. 40. 106. (εὐ ὈΔΥΌ. ἀη}8) νρ Βα ΘῸΡ τη 
Δ] .««.ἷς πολλω ο. ΘΗ 8] ρῥΙ6Υ (Δ 6 .ἘΡΡ νάϊγ) Οἂγ ΤΉΡΙ Οδς οδῦ (οπιΐβ8ο 
ἐν) [ καγω .. Β 108. καὶ ἐγω 

80. ανεστῆ τὲ ς. ΑΒ Ἰοἵΐ 18. 86. 68. 78. 108. 142. 180. νξ ΒΥΥ ΔΥτὰ 86. ὮΡΡ 
ἃγθ. ἰΐθπλ αν. δὲ 415 οΘορ βυγρ ΟἸγ; 81. και αν. .. ς (ΞΞ ΟὉ ὅ2, β6ἃ γτυτγ- 
808 α΄) καὶ ταυταὰ εἰποντὸς αὐτου (187. οτι) ανεστη (ΤῊΡ 3" οδί δἀδὰ 
τε) ς. ΘΗ Β.ΥΡ ο.ἢ ΔῚΡ 8] ΤΡ Οδο οδὲ [ἃ συνκαϑ. 

81. ἃ 00Ρ ἃ] εδ΄ αξεον ϑαν. [ἢ ἡ δεσμ. αξ. ς. Β Ἰοῖ 18. 831. 40. 108. 
νυν ἰ πρασσεε.. Α 18. θ8. νρ (υἱλὲέϊ πιογίε ατὸ υἱπομῖ. ἀἰρται φια) 
ΡΥΔΘΙῚ τι 

82. εὄννατο ὁ. ΑΒἾΘΗ [οἵ (αεδυν.) 41] αἱ νάϊΐγ Ιοπρθ ρὶ ΟἿγν ΤῊΡὮ1 Οδα 
οὐ μη ἡδυνατο ο. ΒΓ" 414 ΤΈρΒ Σ᾽ οδί [ ἐπικεκλ. ς. αα (-κλευτο) 4] τοῦ 
ΤῊΡΙ.. ς ἐπέκεκλ. 6. ΒΒ 8] ρ] οδί ΟἿγ Οδς 



Ῥϑὰ] Βοιηδηι ἀδαποί οοτηϊύίθϑ. ΑΟΤ. 22,8. 1588 
ἰαματος σες δ μας, χορρλ,ῦ, ἐόν. ὁ ρου ςς μκεὸρὰς - ἡρδες Ὡξώκσι τῆς -- -πτ---ὄὄ --- -τῷὸὦΠ-ΠΡὖῆπῆπΠῆΠῤῤ...-.--. -...- .-πτὀῸ ΄ .--ΠῦὃΘῸὃὖὅΘϑὅἘΞ Θ΄... ... . 

ΧΧΥΠ]. 

« Α - Ὡ» »“- 

1 Ὡς δὲ ἐχρίϑη τοὺ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρεδί. 

δουν τόν τὸ Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνό- 
ματι ᾿Ιουλίῳ σπείρης ΣΣεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿““΄δραμυτ- 

- -- δ Α Α 3 ’ ᾽ὔ 3 ’᾽ : 

τηνῷ μέλλοντι πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν ““'σίαν τύπους, ἀνήχϑημεν 
εν. : ὡ 

ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως᾽ ὃ. τῇ τὲ 
ἑτέρᾳ κατήχϑημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανϑρώπως τὲ ὃ ̓ Ιούλιος τῷ 
ΠἝαύλῳ χρησάμειος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευϑέντα ἐπι- 

4 | - 2 “«« 3 ’ 4 ’ 3 ’ 

μελείας τυχεῖν. 4 καἀχεῖϑεν ἀναχϑέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον 

διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, Ὁ τό τε πέλαγος τὸ κατὰ 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1. ὡς δὲ - ιταλιαν (97. ργδοὴ καὶ ουτῶς ἐκρίνεν αὐτο» ο ηγε-- 

μων αναπεμπέεσϑαι καισαρι. ῬἰτΑΙ] ΟΣ 64.) .. ΒΥΓ Αγ Ν᾽ ὲ ρταέδοορτέ ἄς 

60 Ἐδεϑίιιβ ειὸ πιϊέογείμν αὐ Οἀθϑατόηι ἴπ Πἰαζίαπι. Ἰίθυη ΒΡ τὰβ δὲο ἐσὶ- 
«ἔπ ὑαϊσαυϊξ ργαθ868 ηιξέετ 6 διηι αὦ Οαόϑαγεηι. Τάτῃ ροτρὶῦ: Οὐμιπι αἰ 
»οδβίεγο υοσαβδϑεὲ σεπέμγιοπεπι χιιοηπάαπι οεΐμ8 ποπιθη Τμζίαπιβ, 6: σολοτγίο 

Αισιιία, ἐγαάϊίαϊε οἱ Ῥαιζιπα οιιηι οἱ (συν τε) οαείετίβ υἱποίί. ] παρεδι-- 

δουν (νᾳ εἰ ἐγααὶ; Β6ἃ : οοηβοαπθηΐαβ ἢ ασδθοο ἐγαάίογιπὲ Ῥαπζιηι" 

610) .. Α 414 ἀδπιὰ (ἐγααίαϊ) ΒΥ ἃγϑ ΤῊρΡΕΪ παρεδέδοι (ΔΘ .ὮΡΡ ἐγαάί- 
ἐιι8 681) ] ἐτερους .. 187. ΒΥΥΡ οἵα, α ρῬοϑὲ δεσμι. ροῃ | ἑκατονταρχῆ .. 
187. Ὁ] 4114 οδἱ ΤΡ Οδοθά -οχω [ σπειρῆς .. 8] αἰῖᾳ ΟἿν τ-ρὰς 

ἢ. πλοιω... 181. ριδθοιη ἐν] αδραμυττήνω ας. ΘΗ ἰοἵΐ 8] Ιοηρθ Ρ] οδὺ ΟἿ τ 
8]. ᾿ἔθπι α 8] τυ -ττόρω... ἃ αδραμιυντήνω, 8] -μυντινω, νρ αὐγιπιε- 

ἐΐπαπι (οἀ ἀ8114 -ηιοπέϊπαπι))} μέλλοντι (6) α. ΑΒ [οἵ 40. 187. 8] Ρ]1830 
ἈΠῚ Ὁ] ΒΥΥΟΪΓ ΟΡ ἈΘΊΠΡΡ ΔΥΊΩ 816 οδί (8] τὴ -τὰ γνο] -τος)... ς μελλον-- 

τὲς ς. 6Η 8] Ρ] νγρ 81 Ογ δἹ] | 187. πλεειν | τους κατα ς: ΔΕ ἃ] ρὶ Οἢτ 
ΤῊΡΉΣ Οδο... Τὴ Ῥύδϑιῃ εἰς 6. Αβἢ ]οἵ 417 ΤῊ Ρ3"; ᾿ΐθπι Β᾿ 4]5 σδὶ ἐπι 
(νᾳ οἷο οἰγοα) ϑεσσαλονικεως... 187. Βγ1Ρ -κεὼν δΔἀάυπίαπο δὲ αρι- 
σταρχου (187. -ρχος) και σεχουνδου (131. --νδος) :: χ 20, 4. 

8. τε... ἰοἱἱ 40. 4] νγρ οορ ΟἿγ δὲ [ΑΨ τοὐλίανος (αὲ ν. 1. Βγ1Ρ πιβὴ | 
ς (εἴ. ς9 1624. 8] οἱ Μ|1, 884 πο ΝΥ [(8ὲ ΟὉ 52) οἵὰὴ τοὺς οοηΐΓΆ ΑΒΘΟῊ 

Δ] οογίθ Ρ]6Υ οδὲ ΟἿγν ΤῆΡΒ Οες | πορευϑεέντα ο. Δ 84] Ἰοηρα ρ] ΟἿγ 

ΤὨΡὮ Οες .. μη - εντι 6. ΑΒ Ἰοῖϊ 418 ΤΉΡΙ 3" εδί 

ὅ. την... 181. οἵχ  διαπλευσ. (Η πλευσαντες)ὴ.. 187. ΒγΥΡ ο.ἢ δαὰ δὲ 
ἥμέρων δεκαπέντε ] χατήλθαμεν (-όαμεν ο. Α; ς ἴῃ 49. -δδομιεν ὁ. 
ΒΘΕ 616) «.. ἃ] τὴ Οθο κατήχϑημεν, 8] νῇ 8] Ηΐον ηλϑομεν) μυρα ας. α 
(1οἱἱ μύρα») ἃ] Ἰοηξ8 Ρὶ βυγαῖγ (στὰ σμυρα) οδἱ Επέμ8] (μὕραν οἱ οοἀΐ 
μύρναν) ΟἿγν ΤὮΡΗἢ Οες (οἴ 6ζ. ,,Ἰη θγρτοίδιοηθιη ποῖη. ΗΘΌΤ. ᾳυ86 ἴῃ 

Αοί, Βαθοείαγ' ἴῃ Αποοά, ΤΊβοἢ. 880, οὖ ργοῦ, 120. υδἱ Ἰορίταν μερά) 

Ἡΐον (νἰάθ ροβί), ᾿ΐθτι ἢ μυρρα Ο. Β (θ᾽ ΒΥΥΡ πιθ ΒΥ εἰς μυρρα») .. Η 
μοίρων, Α Υᾷ ΟΡ διιηῶβ (θἃ. Ατηδί, οἱ Οομβί.) Οδββίοὰ Βϑὰ λυστρα, 

95, 12. 

19, 39, 
90, 4. 

(ο] 4, 10. 



Ά 

1585 ΑΟΤἸ΄. 21,6. Νανίρϑπίοβ σὰπὶ Ρϑυϊο Βοπιδπ ἰοιηροδβίδίθ 

τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθϑαμεν εἰς Μύρα 

ὅν, 11. τῆς «Τυκίας. 6. Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿“λεξανδρινὸν 
’ Σ Α 3 ’ 3 ᾽ [4 - 5 2 [ὦ 3 ε “ὦ 4 

πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐγεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτο. ἰ ἐν ἱκαναῖς δὲ 
“ [4 “ Ἁ ; ’ 3 3 »Ἅ Α 

ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ 

προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ 
τ' ’, 8 ’ , 95. 4 Υ̓͂ 3 , 

«Σαλμώνην, ὃ μόλις τε παραλεγόμενοι. αὑτὴν ἤλϑομὲν εἰς τόπον 
τιν 

τινὰ καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις ““ασέα. 9 'Ἵκα- 

γοῦ δὲ χρόνου διαγενομέν ἱ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοῦ χρο γερομέγρου και ον»τοὸς θὴ φ ς φ 
Α ὔ « -- 

; διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυϑέγαι, παρῇνει ὁ Παῦλος 
,-͵ » "- ; 4 " 

10 λέγων αὑτοῖς ᾿Ανδρες, ϑεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζη- 
μέας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν μέλλειν ἔσεσϑαι τὸν πλοῦν. 11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυ- 
βερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείϑετο ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ ΠΙαύ- 

81. Ηΐον (, Βα γτηδηι γοΐδα, ΡΓῸ απὸ δ]ᾳυΐ οοὐἀΐςο8 Βαθϑηΐῦ: Μ᾽ ϑηὶ- 
τη08 ἰῃ Γγβίγϑιῃ, 486 6δ8ὲ πη ΟἸ]Π]οἷΔ..) Βϑάδτ {Ὡ{ρτὸ Τυγϑίγα ἴθ ασϑθοο 
ΘΙΩΥΤΩΔ ΡοΒί ἀτη 68:, ὑτὸῸ αὕο ΗΘ ἴῃ ἰγο ΗΘΌΥ. ποπι. Μγγϑια [ἴῃ θά. 
Ἡΐοῦ  Α114γ8. 8, 102. οδὲ ψγγα) ροηΐϊῖ. Θαυοΐᾶ Ιἀεῖτοι ΓΘῸΣ ἱπ ααἰθυ8- 

ἄτη οοαᾷ. ἴα τοροσίτὶ ααΐα μύρα ατΆΘο6 Κτηγγηδ Δρρο᾽]δίατ.") σμυρ-- 
"αν [Α λικυας 

6. καχει 6. ΒΟΉ [οἵ 4] ἸΙοῆρεο ρὶ ΟἿγ αἱ .. ἃ 8] κακειϑεν, 816 οδί χακεισε, 

412 καὶ [ εκατονταρχῆς 6. ΑΒ οἷ 41] ΤῊΡἢ5᾽ οα΄... ς -αρχος 6. 6Η Αἱ Ρ] 
Οἷν ΤΡ Οες [ ἀαλεξανδρινὸν (μος δ66. 65 1οἵϊ 4] αὖ νά (τ γΡ] ΤΉρ 5" 
Οδο: ἰΐοπὶ -δοηνν ΒΓ 4] τυ ΤῊΡὮ3᾽; ς 1.π -ὀρῖνον) .. Β" -δρεινον, 
ΒἼ" 84] ἴα ΤῊΡἢἷ -δυήνον, 8] -δρενον [ Ἡ 8] οϑὺ οἵχ τήν  ἐγέβιβ. ς. 
ΑΒ6ῊΗ οἵ 4] ρὶ Οβε .. 8] ρ]υ5859 οαῦ τ Τρ" (τὰ ΤῊΡΕἷ ανεβιβα- 
σαμεν) ἀανεβιβ. [.181. εἰς αὐτὸ ἡμας 

1. ικαναῖς .. Ἰοϊϊ ἐκείναις [ κα. σαλμι. .. ἤδ6Ο ΒΥΥΡ οι Βαθοί 

8. παραλεέγομι. .. 40. Δ] παρφαγενομ. ] α183. ΒΥΥ ΓΘ 815 οἵὴ τινὰ [αὶ 
18. 09. πολις ην [ λασεα ς. Β ἸοἿ 21. 81. 45. 18. οορ ΔοίἢΡΡ Ηΐον (468 
Ιος. ΗθΌτ. τρτὸ αὰ8 φαϊάδτῃ σογτυρία ΤΉ Δ184588 Ἰδραηί), ᾿ΐατῃ ς (49.) 

λασαια ο. 6Ὰ 8] Ρὶ 5υ1Ρ 841 ΟἿγ ΤῊρ] Οδο; ργδείοσθα δὶ λασσαια να] 

λισαια, 180. 8] 8γγ οἂἱ λασια, 8.Ρ85 χολασαια ..α 40. 90. ΒγΓΡ πιβ 

αἀλασσα (αἴαβα) : ἴα Τὰ; νᾳ (οἱ αᾳυϊᾶϑπι ἂρ Ηἰδγ : νἱᾶθ δηΐθ) Τλαζαδδα 
(ςἀ ἀδιῖᾳ Τλαϑία88α, Τἰαββαΐα, Τλεββαἴα). ἴῃ Ὠμππιΐβ ἰηνοπίιτη δϑὶ ϑα. 
Οδίογαμ οὔ Ηοροκ: Κτοία 1, 439 844 

10. φορτίου 6. ΑΒΘΗ Ιο 4] Ιοηρα ρὶ ΟἿγ ΤΠρΡἷ οδὲ .. ς (ΞΞ αὉ 82) 
φορτοι! α. ταΐῃ ποη ἰΐ8 τ ΤῊρΒ5 Οδς [ αὐ" ἃ] ὑμων 

11. εχατονταρχῆς 6. ΑΒΘΗ [οἵ 4] ἔογοῦ ΟἿν ΤῊΡἢ οδέ.. ς (ΞΞ- ΟὉ 82) 
-αρχος ὁ. τῶ τηΐη Οες | μαλλ, ἐπ΄. 6. 48 ἰοἱἱ 18. 81. 40. 68. 108. 108. 
ΑΙ νρ Ἀγ οἂὐ ΟἸγόοια ΤΏΡ, ς (49.) ἐπ. μαλλ. α. 65 8] ρΡ] βυγυῖτ 
Ομεῖχὶ ΤΉΡΗ: Οδς (:: οΥ10, 8ὅ. δὶ τὰ μαλλ. δπΐθ ἤ ροβαδγαηΐ, οἱ 

- 



τηϑρΏ8 ἰδοίδηΐαν ρτορο Οτοίδπι οἱ ΟἸααάθη. ΑΟΤῚ 21,11. 151 

λου λεγομένοις. 12 ἀνευϑέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς 
’, ς ’ Υ̓ 3 2 ᾿ς 2 - Υ 

παραχειμασίαν, οἱ πλείους εϑεντο βουλὴν ἀναχϑῆναι κακεῖϑεν, εἰπῶς" 

δύναιντο καταντήσαντες εἰς (Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς 
’ [4 Α ’, Α Α “- Ἵ.) ’ 

Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 1 “Ὑποπνεύσαντος 

δὲ νότου δόξαντες τῆς προϑέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἄσσον 

παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 14 μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς 
ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος εὐρυκλύδων᾽ 1Ὁ συναρπασϑέντος 

δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφϑαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες 
ἐφερόμεϑα. 16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Κλαύδην 
ἰσχύσαμε» μόλις περικρατεῖς γενέσϑαι τῆς σκάφης, 11 ἣν ἄραν- 
τὲς βοηϑείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον᾽ φοβούμενοί τε μὴ 

4, 19. υδὶ ρευρϑυοὶ μαλλ. δηΐίθ ἤ ρμοδίζαχη ἰυτθαγαηι) [ τοῦ 6. ΘΗ 8] 
ἴετϑ οὐὴπ ΟἿν ΤῊΡὮ Οδο οδὲ... 1 ὁπ] 6. ΑΒ [οἷ (:: οὗ δὰ 18, 45. 10,14.) 

12. πλειοὺυς 6. ΘΗ 4] ὑΙ6ΓΥ οδὺ ΟἿγ ΤὨΡὮ Οδο.. ΑΒ οἵ 515 πλείονες (πῃ 
49. :: ραββῖτη π66 Ζλέεον. πθ0 πλείους ποῦ; 884 οἷ. 28, 6. εἱ 18, 81. 
Β οὗ ἢ βυδδιιαἴατα 68 πλειὸ». ρῥσὸ σλειοι"ς.)͵ κακειϑὲν ο. Ἡ 8] υὐ να Γγ 
ΡῚ ΒγὴῖρΡ ΤῊΡΒ Οδε.. 52 1} ἐκέειϑὲν ὁ. ΑΒα [οὔ 4] ἔβγοϑὺ νρ 4] τι. ΟἿΓ 

οδῦ [ἃ δυνανται] ἃ βλεπον 

18. ἄσσον (ἰϊα 1οἷ 41) .. 644 ΕἸ2 (864 1624. ἄσσον) ΜΙ} 852 (ποη 6}) 
Ὥσσον (πος 806. α 81]; ᾿ΐοτη “4880η. νῷ 000 (Δ 6 ίἢΡρΡ νϑυίϊ αϊοδ), Ὠθὴ 
ΔΙΡ; ἰίοιι σσον (μτοὰ ΤὨρμθᾶ Οροθά, ββὰ Βογὰπι ἤθτῦο δἰηρὶῦ ἴῃ 
ΘΟΙΏΙΩ) 

14. ευροκλυδων (Ἰοἵ -δω) 6. 65 1ο] (68 εὕρ., οἵ εὖρ.) 81 ΙοὨ 8 Ρ] ΒΥΤ' (6ει- 
γοοϊψ 00) Βγ0γΡ (ουγαοίψαοη, ΒΥΥΡ τΩβ ΒΥ ευρακλυδὸν) ΔΥΡ (Θαοϊίαίον 3ιι- 

οἰπαιτα) ΟἿγ Τρ] Οδο; ἰΐθῃ Β᾿" 40. 188. οαἰ ευρυκλυδὼν (6) .. μὴ 
ευρακυλων ὁ. ΑΒ" 881} (ε"ρακηλω») οορΡ (ευερακηλων) νῷ οἱ Οαβϑβίοά 
(μτοαφιιϊο) (αττὰ ευραχυκλων; ΔΟΙΏΡΡ ευρακις οἐ ἢΐς υϑπέϊιι8 πυοσαζεν 
βαϊδιδα) 

15. Β" δυνομενου[ἐπιδοντες... 187. ΒγγΡ ο." δὰὰ τω πλέοντι καὶ συστει- 
λαντες τὰ ἱστια (ΒΥΥΡ δὲ οοἰϊοσίπιιϑ ατἱοπιοπόπι ἰτογργοῖθ ὙΥ 116). δὶ- 

ταὶ το Υ, ,8118. ἸγδηΒ] δον ἂρ Βοα ἰζθηαιθ Οαδββίοα οοἰίέρσενγε νοῖα 606ρ6- 
γῆ ὑχῸ ἐφερομεϑα (ΒΥΥΡ Θχρτίπι ἑμαία ἑά φιοά σοπέϊηροδαὲ ξεγεδαπιιινὴ 

16. κλαυδὴην ο. Α(ἰοτα6 υδὴν Δ βοῖθ8βδε Ἄχϑαμῃίθ 11Π68}6} ἃ] ρΡ]; ἰΐϑτη 
1οῖ 18. 40. θθ.ς 105. 1831. χλαυδα, 4] 8114 -δὰν νΕ] -δὲν, ἰΐθτη .,4118 
{Γ8}8]." δρ Βαὰ Οϊαιάε: κλαυδα εἰ. ΒΥΥΡ οἱ ΒΥΥΡ τὰ ρβ ΒΤ, ᾿ΐθτη ΟΡ ; ΔΓΡ 
ΟἸαιιάδιι8) ΟὨν ΤῊρΡὮ Οες (ΗἸδτος] εὲ Ρίοϊοιη Κλαῦδος) .. χη καῦδα «. 
Β νῇ (ἔα 41 Οακάαηι) (ἰΐθτη βγγ ἄψγα 8. Κειάα οἷ ΔοῖὮΡΡ  ϑάα); 10] οἱ 
Ἡΐον Οαμάοη, Οαββιοα Θαμάεοηι (Βϑυϊὰ Καυδώ, 4] Γαυδος, ΜοΙ8 ΡΙη 

Θαιάο8) ] ἰσχυσ. μολις (40. μογις) ὁ. ΑΒ 1οἿ δέ νᾳ.. ς μολ. ισχ. (. 
ΘΗ Αἱ ρὲ βυγυῖγ βϑῖῃρρΡ οὸρ οδϑὲ ΟἿγζ αἱ (,,4116 ὑγδῃβὶδί." 80 Βϑὰ 6: 
φιαηι οσοραγό ποη Ροίιοτιπξ; 864 ϑοαρδαθ πιΐδϑϑα6 αὐἀϊμυαγα δοθρενιηξ 

παῦθηι, ργαδοίπροηξοδ δαπι) 
ἂ 



φι. 

928, 11. 
18, 9. 

28, 1. 

Ἃ 

1538 ΑΟΤ. 27,18. Ῥϑυϊὰβ πϑυθβ ἴῃ ἐθιιροβίδίθ δηϊτηππ ἔδοὶί. 

2 Α ’ 3 ’ ͵ , - ΩΨ 3 ’ εἰς τὴν Σύρτιν ἐχπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 
18 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 
19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίον ἐρρίψαμεν᾽ 
20) μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, 
χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα 

“- ;᾽ [4 “" - ΡΣ ᾽ « ’ [4 

τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. 21 Π|υλλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε 

σταϑεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν, ᾧ ἄνδρες, πει- 
ϑαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσϑαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν 
ἰχέ , Α Α ’ ζ Α - “- »Ἥ ε - 2 

ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 22 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐϑυ- 
κῶς Ὁ. 9 ν ἢ - ) ,» ..ἐ " Α - ’ 

μεῖν  ἀποβολῃ γὰρ ψυχὴς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν ἑοῦ πλοίου. 

2 παρέστῃ γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ ϑεοῦ οὗ εἰμί, ᾧ καὶ λα- 

τρεύω, ἄγγελος 24 λέγων Μὴ φοβοῦ, Π|αὖλε᾽ Καίσαρί σε δεῖ 
παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχαρισταί σοι ὁ ϑεὺς πάντας τοὺς πλέοντας 

ι - ν ᾿ ᾿ ᾿ . ’ ᾿ - “Ἂν μετὰ σοῦ. 20 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες πιστεύω γὰρ τῷ ϑεῷ ὅτι 
οὕτως ἔσται καϑ᾽ ὃν τρύπον λελάληταί μοι. 20 εἰς νῆσον δέ τινα 
δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν." 

17. ἡ 1οῖ α]6 (πο Ο) οδὲ βοηϑειας  συρτεν 6. ΑΒΟ Ιοἵΐ εἰς (.,41] ΓΔ }81." 
Δ Βοὰ ϑψγε8) .. ΘΗ. 8] Ρ] ΒγυγΡ τ βξ 8᾽ ΤῊΡΙΙ συρτήν (Άτὴ ϑυτγίοεπι, νῷ 
«ἐἴη)}} 1058, -ταν [τὸ σκευος .. 414 ΟἿτ τὰ ἐστια, 98.108 ΒΥΥ ΔγΘ τὸ 
ἐστιον .. ,,)81 Υ8.}8].“ 40 Βαεὰ απέεππαδ; 8 ἀοροϑίξί8 τυεἴδβ [ ἐφέροντο .. 
814 ΒΥΥ ΟΟΡ 8] οδί -ρομιεϑα 

18. δὲ 6. ΒΟ6Β 8] υἱ να γ ἔδυ οἵὴῃ γᾷ 600 8] οαὖ (ἢν ΤᾺΡὮἢ Οδο.. ἃ 28. 

Β ΒΥ ΔΕΟΙΏΡΡ ἃ] τὲ ([.η94. ταΐπ) 

19. ἐρρεψαμιεν δ. ΘΗ 8] ἰοηρα Ὁ] οορ βυγυῦτ δοί!ΡΡ 4] ΟἿγ ΤῊΡΒ Οδε..- 
αὉ΄ μη ἐρρεψαν 6. ΑΒ (ἢ ἐρεεψα»)ο 1οἵ ἃ] ἔδεσε; δ 5 νρ οδί (: : ΘΟΣΥ. δδί 
δα ργδθοθάθῃβ ἐποίουντο. Οοηβτιηδί ἐρρέψαμεν Ἰοοἰοηθτη δἀροβίίατα 
αὐτοχεέιρες, 884 ἰδία ηοη οἰαβιηοάϊ 68. αὐ ργονοοδν εὐἱΐ -ψαμεν.) Ῥύϑδο- 
ἴογϑϑ 8 (εἰ οὐ δὶ αρ ὙΥ 80) ΒγτγΡ ο.ἢ δάὰ ἐπ πιαγ (σκευὴν Β το αἷξ ατ- 
φιαΐωυγαπι, νῷ αὐτιαπιθηΐα) 

20. Α οὐχ ολιγου [8 οἴῃ λοιπον [εἐλπ. πασα 6. ΑΒ οἵ 4] 8 νῇ Θ0Ρ ..ς 
πασ. ελπ. ς. σα(α ἃ] π. ἡ εἐλπ.})Ἐ 841 ρ]Ὲῦ Βυῃρ οδἱ ΟἿ δ] 

21. τὲ ς. ΑΒΟ ]οἵἷΐ 4] ἔεσϑῖ βὶ νῷ ΒΥΥ ΔΟΙῺΡΡ δὺὺ ΤὨρἢ .ο ς δὲ ὁ. ΔΗ 8] 
ΡΙΟΥ ΘῸΡ ΒΥΓΡ οαὐ ΟἿγ 4] [Β6Η 8] ασίτειας [Α 21. οἵῃ τότε, ΔΘ ΡΡ οἱ] 
ο παυλ. (Α] 8. δηΐα σταϑ-. 8. δΔηΐθ εἰπὲν Ρ0Π) .. 600 οἵὰ [Α ἐμίμέεσω Ϊ 
αὐυτων... 187. ἡμων 181. αναγαγεσϑαι ] Η οἵὰὴ τῆς 

22. οὐδεμία .. 8] τὴῦ 8 νᾷ δἱ οδὺ - μας 

28. ταῦτ, τη νυ. (60) ς. ΑΒΟΘῊ [Ιοἵΐ ἃ] ρπὶ νν μὰ ΟἿγ ΤΡ ́" (3 οτὴ 
ταῦτ.) οδῦ... ς τή νυ. ταὔτ. α. τηΐῃ Ρ] ΒγτΡ Οδ6 | εὑμιε 6. ΒΟΊΘΗ [οἵ 4] 
Ἰοῆβδθ Ρ] 8 Βυγυῖ 8] ΟἿγ ΤῊρΡΙ Οδα .. μὴ δᾶ ἐγω ο. αοὐῇ 415 νῷ ὁὸρ 
ἅττ (78. ροβύ λατρευω 844) [|αἀγγελος ἢ. 1. ὁ. ΑΒΟ 418 οδὲ.. ς δΔηΐθ 
του ϑέεου ο. ΘΗ 8] ΡΙ6ῈΥ (Ἰοῖ β'ο: ἀγ77. κυρίου οὗ ο[ο) νᾷ 8 οἷο οδέ ΟἋν αἱ 



Νοχ ἑυτθυϊοηΐα. Ῥδυ]: οοΠ 51] 1 τὴ. ΑΟΤ. 97,88... 159 

« » , ἢ Ν 3 ω , ς» 
δι Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐπεγένδτο διαφερομένων ἡμῶν 

ἐν τῷ ᾿4δρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν 
Α } -ὕ-ὦ3 Ω . Α ’ τ 2 ᾿ Υ 4 

τινὰ αὐτοῖς χώραν. 2 καὶ βυλίσαντες ευρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ 
Α τ . δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργνιὰς δεκαπέντε 

29 φοβούμενοί τε μήπου κατὰ τραχεῖς τόπους ἐχπέσωμεν, ἐκ πρύ- 
μνὴς ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας εὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. 

τ - ξ; ᾿Ξ ᾿ 
80 Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασαν- 

τῶν τὴν σκάφην εἰς τὴν ϑάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρώρας ἀγκύ- 
’ 3 ’ ς σ΄ ε - --ε ’ 

ρας μελλόντων ἐχτείνειν, 51 εἶπεν ὁ Π͵4αὖλος τῷ ἑκατοντάρχῃ 
- -» τ - “ καὶ τοῖς στρατιώταις ᾿Εὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς 

σωϑῆναι οὐ δύνασϑε. 82 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοι- 
’ “- ’ ΝΥΝ 2." 3 - ΩΣ ᾿ ᾿ ζον 

γία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. δ "Αχρι δὲ οὐ ἤμελλεν 

ἡμέρα γίνεσϑ' λει ὁ ΠΠαὖλος ἅ » μεταλαβεῖ ἧς ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς 

26. δὲν ἡμας (12.186 οαἱ υὑμας) .. Β μας δὲν 
21. ἐπεγένετο ο. αὶ 1Ἰοἵϊ 68. νρ (ϑιρεγυοηῖ) .. ς (μπ, Ββθα ἐπεγ. 88. τη ϊη.) 

ἐγένετο ὁ. ΒΟΘῊ 8] Ἰοῆρθ ρ]6ῦ οδὲ ΟἿγ 4] ] προσαγειν (2ὅ. ΤὨΡ Σ᾽ 
προαγ., 40. προσαγαγ.) 6. ΑΟΘΗΕ ἃ] ΙοὩ6 ΡΙῈΥ (Βγγαΐτ ΟΡ Β8ἢ ἃ] φεοά 

αρρτορίηφιατεπὲ αὐ ἑογταη) ΟἿ ΤΉΡΗἷ Οδς οδὲ... 1.564. τα. προσ-- 
ἀνέχειν 6. Β᾽" (Β" προσαχειν); 1871. προσεγγιζειν (νῷ ἀρραγέεγε δὲ 
αἴΐᾳ. τόρ.) 

238. οὐγιιας .. Β ἰοδία ΤΒοτὴδ ΒΠ] -ύυιας, Β0ἃ Β( Ὁ) 6χ ὁο]]δίΐοπθ αυ88 

ἀϊοΐ βο16ἐ Β1] Ιοἵϊ 18, 1ΐϑτη βϑίμδὶ Η -υας (Ἰοὐϊ --ῦας, 18.5 -υἀς, Β᾿" -ὑας) 
[και παλ. βολισ... 34. 671. νγξ οπὶ (ΒΥ ἰδηίαμη παλιὲν Ἔσχρυίτα) [ οὗ εν- 
θομεὲν ὑ7Ὸ εὑρον 866 

29. τε... Ὁ 1οἵ Δ] νβὶ ΘοΡ ΒυΓΡ ΤΏΡ δὲ (41 οἵ) [ μήπου 6. ΒΟ Ἰοῖϊ 415 
(88}} μηποτε)ὴ ΤῊΡἷ .. ἴῃ μήπω 6. Αἱ ς μήπως ς. 6Η 8] Ρ]6Σ ΘορΡ οδί 
ΟἿ 41; 4] μη [ κατὰ 6. ΑΒ0 [οἵ α]ὅ ΤῊρἢ" .. ς εες 6. ΘΒ ἃ] Ρ]6Γ οδί 
ΟἿ 4]  ἐκπεσωμὲν ὁ. ΑΒΟΘΗ ἃ] Ἰοῃρβθ ρ] νρ ΒΥΓΑΙΓ ΘῸΡ 8.6 81π|8 ΟἿΓΥ 

οδὲ... ς (ΞΞ-Ξ ΘὉ 82) -σωσεν ο. 10] αἱ τη Β8}} ΔΘ (ὮΡΡ ἂρ ΤῊΡὮἢ Οθοίτεσ-- 
σαρας (βὶς εἰ. ΑΟ δὲ αἱ νὰ Β, πο -σερας) .. 815 οἵῃὴ [ εὐχοντο ὁ. Β᾿ 
ΟἩ 8] ΟἿγν οδ΄... ς ἴῃ ηὐχ. 6. ΑΒ 6 Ιοἵϊ 8] ἰΙοηρθ Ρὶ ΤᾺΡἢ Οεδο; 40, 
ηυξαντο 

80. Α 960. 181. 142. 8.Ρ6 ἐκφυγεῖν [ 187. οἵα προφασει Ϊ] πρώρας 6. ΒΟΘΗ 
Αἱ αἱ νάϊτ οτὴπ οδὲ ΟἿγ ἃ]... [μη πρωρῆς ὁ. Α | αγκ. μελλ. ο. ΑΒΟ Ἰοἵ 
18. 31. 40. 12.19ο[ 4] οαἵ.. ς (49.) μελλ. αγκυρ. ὁ. ΘΗ 8] Ἰοῃρθ Ρ] δπὶ 
8] (νν Ρ] "1 06.0) ΟἿγσ ΤῊρΡἢ Οδο 

81. μεινωσιν .. 88. 118. 187. 12.106 γρ 4] ΤῊΡΒἷ" μοβὲ πλοιω 

82. απεκ. οἱ στρ. 6. ΑΒΟ 18. 81. 40. 68. 187. 12.166 (Ἰοὔ οχχ ὁ. στρ.) νῷ 
ΒΥΤΒΙΓ ΑΥΡ ΤῊΡΒἷ .. ς οεἐ στρ. απ. ὁ. 6Η 8] ΡΙΕΥ ΘῸΡ Β8ἢ 81 ΟἿΓ ἃ] 

88. ημελλ. ς. ΒΟα 1οἷΐ 4] τὴῦ ΤᾺΡ᾽ οδῇ .. ς ἐμελλ. 6. ΑΗ 8] Ρὶ ΟἿγ αἱ] 
ἥμερα (ΟἿ ΤῊΡἢ3᾽ -ραν) ἢ. 1. ὁ. 63 8] Ἰοηρθ Ρ] βυγδῦ αν Οἢτ ΤῊΡΉ 



21. 

“8 84πη) 14, 45. 

πὸ 91, 18. 

10 ΑΟΤ.21,84. Νααίδϑ {ἰπ|]408 οτος Ραα]ὰ8. Νϑυϊγαρὶ 

λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι 
διατελεῖτε, μηϑὲν πρυσλαβόμενοι. 84 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μετα- 

Ε τα -- ἃ - - « { Ρ 

λαβεῖν τρυφῆς τοῦτο γὰρ πρὺς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας νυπάρχει 
υ Α Ν « - ν ΣΝ - - 2 - ω Ἁ 

οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν ϑριξ ἀπὺ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. δῦ εἴπας δὲ 
“- Α ’ - -» 

ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ ϑεῷ ἐνώπιον πάντων 
᾿Ν ’ » » ’ : » ᾿ , ’ ΜΕ. 

καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. ὅὃ0 εὔϑυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ 
»] Α ’ -“ 2 ᾿Ὶ « - ΑἉἯἪ ΕῚ - 

αὑτοι προσελάβοντο τρυφῆς. ὃ. 1 ἤμεϑα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαι ἕν τῷ 
πλοίῳ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ. ὃ8 κορεσϑέντες δὲ τροφῆς ἔκού- 
φιζὸν τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν ϑάλασσαν. 89 Ὅτε 

δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίγωσκον, κόλπον δέ τινὰ κατε- 
’ Υ̓͂ 3 ’, 5 ἃ 3 ’ 2 Α 2ῳ. “ » 

ψόουν ἔχοντα αἰγιαλον, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο εἰ δυνατὸν ἐξῶσαι τὺ 

Οδο .. 1 τπίθ ἡμελλ. 6. ΑΒὸ Ἰοϊϊ 4] νρ 8] οδέ [| προσ. ασιτοι (Β 
ασειτ.) διατ. .. 15. 86. 180. οδί ἐπιτέλειτε προσδοκωντες καὶ αἀσυτοι 
διαμενετε ] μῆϑεν ας. ΑΒ... ς μηδεν 6. Ο6Η 8] Ιοῃβρδ ρ]δῦ σδὲ ΟἿγ 1] 
προσλαβομίενοι ς. ΒΟΘΗ 1οἵΐ ἃ] ρ]οσ ΟἿγ Τῇρἢ Οδο οδῇ .. ἢ -λαμβα- 
ψόμενοι δ. Α 40, 12.1901 

84. διο... Β (686 ΤΠοτα. Βι]) δα καὶ] μεταλαβ. 6. ΑΒΟ 4] ρΡ] 839 ΟἿΓ 
ΤῊΡ5 οδὲ.. ς (ΞΞ-Ξ ΟὉ 82) προσλαβ. (607 «. απ 8] Ρ] ΤΗΡΒ1 Οδο| 
τροφῆς... 187. ΒγτΡ ΤῊΡὮΕ" τινὸς τρ. (ΒγτΡ τρ. τι.). δ᾽ πα το Ὁ 413 ν. 88. 
Ι προς .. Β (ἰοβίαίυν ΤΠοτα. ΒΈ]., τλ816 ΒΟἢ) 101. 10086 801 58ἢ Ζρο 
(68. 4] οδὲ προς τὴ» -οαὧν -αν) [ υμέτεραὰς 6. ΒΟΗ [οἵ 4] ἸΙοησδ ΡΗ] ΥΥ 

ΡΙῚ ΟἿγν ΤῊΡΕ1᾽ Οδο οδὲ... Αα 8] ἔδγθ᾽θ βυγὺρΡ ΤῊρ 3 ἡμέτερ. [ ουδενος 
6. ΒΟΘΗ δἷ Γ6}} αἱ νᾶΐγ οχιη.. μη οὐϑένος ο. Α [ ἀπὸ 6. ΑΒΟ Ἰοῖἱ 187. 
8416 οδὲ... ς ἐκ ὁ. 65 ἃ] Ἰοηβρα ρ] (νᾳ ἀδ) ΤΡ Οδο (:: ΟΥ̓Ις 21. 18.) 
.«. ΟἿγ οι [απολειται 6. ΑΒΟ Ἰοἵϊ 4111 νρ' 60Ρ ΒΥΥ ἈΘΓὮΡΡ ἅγῖὼὴ δὺθ Τῆρἢ 3 
οδῦ... ς (ΞΞ ΟὉ 82) πεέσειται (6) 6. 65 8] Ἰοῆρβα Ρ] 88}} ΒΥΧΡ δΔΤΡ 8] 
ΟἿΓ 8] (:: οΓ1 βδὰ 14, 4ὅ. ζῇ κύριος εἰ πεσεῖται τριχὸς τῆς κεφ. αὐὖ- 
τοῦ. Ἰίοτα 2 ὅδιῃ 14, 11. 1 Β6ρ. 1, δ2.) 

8ὅ. ειἰπὰς ο. ΑΒΟ 8]... ς ειπὼν 6. 65 1οἵΐ 4] Ρ]6γ οδὲ ΟἿγ Αἱ [ ευὐχαρ. ὁ. 

ΒΟΘΗ 8] ρΡ] οαὐ ΟἿΓΥ αἱ .. αἍ [οὔ 187. α]δ ηὐυχαρ. | ἐσϑιειν (Β -ξεεεν) .. 
1817. Βα. ΒΥῚΡ ςο." δἀᾷ ἐπιδιδοὺς (εἰ εἰοατ) καὶ ἡμῖν 

86. Α 40. προσελαβον, 187. μετελαμβανον, ΤῊΡ3᾽ μετελαβον 

87. ἡμεϑα α. ΑΒ Ἰοἵἱ 40... ς ἡμεν ς. Ο05 ἃ] ἰοῃρθ Ρ]6Γ οδὲ ΟἿΓ 4] [αἱ 
(Α Ἰοῖϊ ἃ] οπι, Οἤγθοσ ΤῊρΡΕΗ" ροϑὶ πασ.) πασ. ψ. εν τ. πλ. ο. ΑΒο οἵ 
40. 187. 414 νρ σορ ἃττη 8] ΟἼγόοτῃ ΤῊρΡἢ 1" οδὲ... ς ἐν» τ. πλ. αὖ π. ψ. 
ὁ. 6Η 8] ρ] ΒΥτΡ ἃ] ΟἿΓ Αἱ [ διακοσιαν (Β 58} πἱ]} πἰϑὶ ως) εβδομι. εἰ (Α 

πέντε, 81. οτπ) .. Ἰοῖἱ σοζ (ἰ. 6. 211. Ἐχ σ πι8]6 Ἰπέο]]δοῖο, ΡΥα668- 
ἀδηῃΐθ πλοίω, οτίυτα να γ ΟΝ ἴῃ Β 88}, ΕΡΊΡ]132» 85. 10 εβδομηκ. 

88. 6Η}2 4] τῶι (ἢν τῆς τροφῆς Ϊ α ἐκβαλομενοι 

89. Β 3ὅ. ἐγενώσκον (Β ἐγειν) [Α προς ον  εἐβουλευσαντο ὁ. ΘἩ 8] Ρ] 
ΒΥΓΡ Ὁ] ΟἿγ ΤῊΡὮ Οδο.. [ὰ -λευόντο ο. ΒΟ 81} νᾳ οδί, ἰΐϑιη α Ἰοῖϊ 18, 

40. 9ὅ. 8.Ρ9 ΔΘ .}}ΡΡ ἐβουλοντο [ δυνατον (60) 6. Ο6Η 8] ρΡ] 880 γν πὰ 



ἴῃ Μοϊϊίδι ᾿πβαΐαπι δ6 γϑοϊρίαπΐ. ΑΟΤ. 21,44. 161] 

ΓΑ Ττ ιν ᾿ 
πλοῖον. 40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν ϑάλασσαν, 
σ 3 - 

ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν 
2 Ἂς - 5 ᾿ , 

ἀρτέμωνα τῇ πνευύσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41 περιπεσόντες 
Α 3 ’ ’ 31 τοἷἶν ᾿ τ νι ςφ Ν ,ὔ 

δὲ εἰς τόπον διϑάλασσον ἐπέχειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἢ μὲν πρώρα 
3 ᾽ ρα ’ 

ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας. 
᾽- 4 “- 3 2 

42 Τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀπο- 
, , 5 ’ βου τς ος .) - . ες ’ 

χτείνώσιν, μή τις ἐκκολυμβῆσας διαφύγῃ 4 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης 
᾽ [] ῃὉ - ) --, 

βουλόμενος ᾿διασώσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήμα- 
᾽ -.- 

τος, ἐχέλευσέν τὸ τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορρίψαντας πρώ- 
Α ΑἉ - Α ε 

τους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὖς μὲν ἐπὶ σανίσιν, 
[4] Α - 4 -“- Ξ “ 2 

οὖς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως ἐγέγετο πάντας 

διασωϑῆναι ἐπι τὴν γῆν. 

ΧΧΥΠ,Ι. 

»- ἃ ο ἣν 
1 Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι δολίτη ἡ νῆσος κα- υ, 36. 50. 

ΟἿγν Οδὸ οδὲ... ς μη δυναιίντο ὁ. ΑΒ 1οἵΐ 4] υἱ νάϊτ τὰ νβ 4] ΤΈΡΆ 
ΒΟ (ἴθι οορ βαΐναγε) ἐχσωσαν 

40. αρτεμιωνὰ 6. ΑΒΟΗ [οἷ 4] ρ]ὶ οδΐ. .. ς -οναὰ α. α 8] ρὶ ΟἘγ ἃ] 
41. ἐπεχειλαν ο. ΑΒ οἷ 40, 18. (2ὅ. ἐπεκηλαν, 12.100} -χηλο»)... ς ἐπω- 

κειλαν ο. Β6 (Η 8.Ρ8 ἐποκελαν) ἃ] ρ]6γ οδὶ ΟἿγζ ἃ] (:: ἐπέκελαν δαη- 
ἄδπι 'ῃ βϑηϑη δίαυθ ἐσωκειλ. ἈΌ1586 νᾶϊΐγ; οοτία δηΐτη οἱ. Ηβδβγοῇ 

ἐπέκελλεν ὀχρ!οϑὺ ἐπώκειλεν.) [ ναῦν... ΒΥΥΡ ο.ἢ δάὰ 60 ἰδὲ δυνέϊβ [ Τι1 
πρῷρα (εἴ ν. 80.), Β 65 10} οἷς πρώραᾳ .. Α πρώτη ] ἔμεινεν 6. ΒΟ6 8] 
ῬΙΘΥ σορ 4] Οἢν ΤΡ Οδθο.. μη ἐμίεγὲν 6. ΑΗ 8138 οδ υρ 81[6α 81. 181. 

12.161 8.Ρ6 διελυετο [ βιας 6. ΑΒ... ς δᾶ τῶν κυματῶν ὁ. Ο6Η 8] υἱ 

γαίγ οὔπη νν ρ] οδί ΟἿΓ ἃ] (νξ α υἱ πιαγὶα, αζτὰ οτὴ τῆς βιας) 

42. οὐ οἵἷχ δὲ | τις... ΒΥΥ ΒΥΥΡ ο.ἢ δἀὰ αὐτῶν | 8. 95." κολυμιβησας δια-- 
φυγή 6. ΑΒοα(-φυγε)η 1οὔ ἃ] ρ] 85 οαὐ Ομγ ΤΏΡ .. ς (ΞΞ 6 52) 
-φύυγοι 6. τηῖῃ τὴ Ο66 

48. εκατονταρχῆς ὁ. ΑΒΟ οἵ 4] ΤῊΡἢ3᾽ οδ΄... ς -αρχος 6. 6Η Δ] ΡΙ6Υ ΟἿτ 
41 [4 18. 68. 8.Ρ6 ἃ] τον παυλ. διασ. 42. δ1. 41 αὐ νάϊν βουλευματος 
] τε .. ὁ Ἰοϊ 41] οὺρΡ ΒΡ δὲ} Β ἐχκολυμβαν) ὁ αποριψαντας, κ 
απορῴφευψ. (αὐ 5ΒοΙοῖ; 118 ΒοΟ οἀρὶΐθ ν. 8, σειδωνα ν. 12. φοινεικαν. 
19. ἐρειψανν. 21. ασιτειας ν. 29. ρεέίψαντες ν. 88. γεινεσϑαι εἰ ἀσειτοι 

νυν. 8ὅ. ἐσϑειειν ν. 88. σειτον ν. 89. ἐγεινωσκον ν. 48. εἐξεεεναι) 

44. ους 18... 137. τοὺς [ 187. ΤΡ} 1 ἐπε τῆς (181. οπι) γῆς (187. οἱ. 

νυ. 48. ε. τῆς γης) 

ΧΧΨΥΙΠΠ. 1, ἐπεγνώμεν ο. ΑΒΟ 1οἵἱ 18, 68. 187. 8.Ρ9 νρ ΒΥ ΘῸΡ ΔΘΙῈΡΡ 
δῖος ἐπέγνωσαν ο. ΟὟ ΠΩΒΘΗ Α] Ρ]ῈΥ ΔΓΡ 8] οαὐύ ΟἿἿ 4]. Ῥγδϑίογθα 
οΥΩρα. 4] τα 81] ΤὨΡὮἷ ροβὺ διασωϑ. δά οἐ περι τὸν (Οὐ ὁπ) 

ΤΙΒΟΒΕΧΝΌΟΒΕ. Ν. Τ. ΕΔ|ΐ. 7. 118 



Ἃ 

103 ΑΟΤ΄. 28,2. Ναυΐναρὶ δρυὰ Με θη 5868. ὙἹρογὰ ἰὴ δου δα]!. 

λεῖται. 2. οἵ τε βάρβαροι παρεῖχαν οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανϑρω- 
πίαν ἡμῖν" ἀνάψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ 

[ -“"΄ Α - 4 

τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. ὃ «Συστρέψαντος δὲ 
“- ’ ’ “- .Σ ἃ 7 Σ Δ Ἁᾳ ’ 

του Παυλον φρυγάνων τι πλῆϑος καὶ ἐπιϑέντος ἐπι τὴν πυρὰ», 

ἔχιδνα ἀπὸ τῆς ϑέρμης διεξελϑοῦσα καϑῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 
Α ’ “- 

4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ ϑηρίον ἐκ τῆς χειρὸς 
᾽ - Α 2 ’ ’ ; 3 « 4 

αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον Πάντως φονεύς ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος 
τ Ἁ ’ 3 - , ς ὔ - ) » 

οὑτυς, ὃν διασωϑέντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἡ δίκη ζῇν οὐχ εἴασδϑν. 
ς 4 τ ᾽ ’ ΑἉ ’ 3 , - ΝΥ γφΦῸ,. 

Ὁ ὁ μὲν οὖν ἀποτιναξάμεδνος τὸ ϑηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαϑεν οὐδὲν 
δος τῷ ε 4 , ) Αᾳ δ ’ Ἃ 

κακόν᾽ 0 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασϑαι ἢ κατα- 
Α ΩΣ Α 

πίπτειν ἄφνω νεκρύν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν πρυσδυκώντων καὶ ϑεω- 
’ Ἁ ἕω 3 » 4 [4 ’ Υ̓ 

ρουντῶν μηδὲν ἄτοπον εἰς αὑτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον 

παυλον ἐκ του πλοος, ἃ] οεἐ π. τ. παυλον νΕ] οε π. τ. πα. βαρβαροι 
μελιτη .. Β᾽12.166[ μελιτήνη, Ἰἰΐθτη δτὰ πὶ ἀδιιὶ α 2Πϊζοπε (ςἀ ἃ ἂρ ἴϑη Τι- 
ἰδίοπα, ἃΡ Ετϑβιη είψίοπε; 5864 νρϑὰ [0] Μεζίία; ποίδίαυς Τοῦτα ; 
πο δογῖδα8 Μίνζδης οἱς); ἴθι ν 6] Μοϊζίοπο (που Μοζοιτπιθ) ΒΡ Ἀύτὴ 8] 

Ηΐογ; δοίἢρρΡ ἤαϊαγαΐ 

ὥ. τὲ 6. ΑΒΟ Ἰοῦϊ 418 βυχαῦγ δϑίῃρΡ (8ΥΡ ὁπάπ) ΤῊΡΒ"".. ς δὲ ὁ. 68 8] 
Ἰοηβθ Ρ᾿] νῷ 600 8] εδὖ ΟἿ 4] | παρειχαν 6. ΑΒ .. ς -χον 6. 068 [οἱ 

8] αἱ να οὐμη ΑΗ" τοιχουσαν [ ἀναψαντ. ο. 65 ἃ] ρΙεσ Ομγ8 Τῇρῃ 
Οες οδῖῇ .. ἴῃ αψαντ. δ. ΑΒΟ Ἰοῖϊ 41 [προσελαβοντο .. 181. προσελαμ- 
βανον. ΗἨδῦοϊ νᾳ (εἴ. 81 ἔπ οἷο) γφηἠβοϊεδαπί; β6α Βαἄδ βῖο : νη Θσϑθοο 

Βουιρίασω οδί γεοϊριοδαηπέ, ααοα 6ἴ ΠΟΒ ΔΥΙ ΓΘΠΙΌΥ ρῥΥΪμ10 δῖ ἰηἰογρτοίδ- 

ἴατη 6886 ἴῃ Ιδίϊηατη, Β6ἃ 11 ὈτΑΡΙΟΥατα πο ρ] σοητα τααϊδίατη.“ [Α ΘῸΡ 

Οηγοάῖ οχ πάντας (8] νυ τὰ ροβί ἡμίας Ῥοῃ) | α δ] ὑυφεστωτα | Β"" 
οἱ ψύχος 

8. συστρ. : ἰδ εἴ, ΑΒΟΘΗ, ποι σύυνστρ. Ϊ τε 6. ΑΒΟ 1οὔ (τε ὁχ ἱπουγὶδ) 
81 γᾷ (πο 81) ΤΏΡ" .. ς ὁπ ὁ. 65 8] Ρ]ῈΓ Β.ῪΡ ἃ] οδί ΟἿγ ἃ] [απὸ 
(α01 «ς. ΑΒσαη 108 4] ρ]11830 (νι α δαϊογ 6) ΤΏΡ οδὲ.. ς ἐκ 6. τηΐῃ ταῦ 
ΟὨν ΤῆΡΒ΄" Οος [διεξελϑουσα (α΄) ε. ΑΘΗ 8] ἔεγϑθ Ομγίχιὶ ΤΡ" 
..ς (Ξ 82) [η εἐξελϑ'. 6. ΒΟ 1οἵἷ 41 ρχὴ οδὲ Οἤγθοια ΤΏΡ} Οοοχαϑήηψεν 
ὁ. ΑΒΘΒ Ιοἵΐ 8] γ] ΤῆρΡΒ 1.3 Οδς.. α΄ καϑήψατο α. ο 40. 187. 4] 
ἔεγοϑϑ ΟἿγ Ει}8] (Βε4 αἰ ΠΕ εἀ4) Ῥῃοΐ οἱ Μαχοοπῖ αρ Ῥῃου1925 ΝΙΟΘΡῃ 

4. εἰδαν 6. Β; ς 3 49, εἰδὸν ὁ. 6Η5 [Ιοἱϊ 8] Ρ]6ῦ .. αὖ ἐδὸν[ ἃ 8] χρεμιμα-- 
μενον Ϊ πρ. αλλ. ἐλεγ. (. ΑΒΟ οἵ 40. 187. 4] νϑ ΒΥΓΡ (ΒγΥ οπὶ σρ. αλλ.) 
ΤῊΡΆ οδὲ... ς ελεγ. πρ. αλλ. ας. ΔΒ 8] ΡΙΟΥ οοΡ 8] ΟἿγ Οδο 

δ. αποτιναξαμενος (6) 6. ΑαἩ 1Ἰοἵϊ 41 ἔογοϑό ΟἿν ΤῊΡἢ3" οδὲ ὡς (ΞΞ 

52) π αποτιναξας ς. Β 8] ρῃ ΤὨρΗ" Οδς (:: αὐ [ωμὸ 9, ὅδ. διγα ΠΟΥ 
ἐκτιναξατε Μι 10, 14. Μο 6, 11.: ποη ἰΐδθιῃ Αοί 18, 51. 18, θ.) 

6. απ 18. 40. 68. 41' ΤῊΡΗἷ οδὺ προσεδοκουν } Α 8] α]ΐᾳ Οδοϑά σιπρα- 
σϑαι, 40, 8] ἐμπιμσρ., 81 ἐμπιπρ., ἃὶ πεπρασϑ.} α Αἱ προσδοκουντων, 
6 -κογτων]Βμηϑεν] μεταβαλομι. 6. Α8 108 40. 4] .. ς μὴ 49. μεταβαλλομι. 
(νς ὁοπυεγέοπίε8 86). ΑΗ οἷο Β ἐλέγαν [ αὖτ. ἐν. ϑὲ. 6. Β 1οἵἱ 68. ἃ] νῷ 



ϑϑηδίαν ΡΟρΡ] 8 αἰ ΐαα6. Υ᾽ δαϊαΐ Ραΐθο]οθ. ΑΟἼ;. 28,14. 108 
ὑππονῳνῖι.... πο Ὡρῶν δ ωργῖς, ρα μές ΩΣ ὧς ἀριλρὰς ἐρειος τὸ ἐτέων  τάρταις ἐξορκϑνους τας το τς τς “ρὰτια οισυπερμαξς . Ἰρώπετως 

αὐτὸν εἶναι ϑεόν. ἴ ᾿Εν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν 
χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι ΠΠ]Πυπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος 

ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρύνως ἐξέγισεν. 8. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα 
τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον» καταχεῖσϑαι, 

πρὺς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελϑὼν καὶ πρυσευξάμειος, ἐπιϑεὶς τὰς χεῖ- 

ρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 9 τούτου δὲ γε:υμένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ 

ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσϑενείας προσήρχυντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 
10 οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομέγοις ἐπέϑεντο 

τὰ πρὸς τὰς χρείας. 
11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχϑημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμα- 

χύτι ἐν τῇ νήσῳ, ᾿αΑ΄λεξανδρινῷ, παρασήμῳ 4]ιοσκούροις. 192. χαὶ 

καταχϑέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, 1ὃ ὅϑεν 

περιελϑόντες κατηντήσαμεν εἰς “Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλϑομεν εἰς Ποτιόλους, 14 οὗ εὑ- 

ρύντες ἀδελφοὺς παρεκλήϑημεν ἐπ᾿ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά" 
Ὥ 

μωρόν, νον ὡς τῷ τ λιν τον ὡροο οςς 

ΤῊΡ 5; Βἰτ Π6 ΓΑ εἐν. αὐτ. θὲ. (415 ΤΠΡῊ]1" οαἱ αὐτ. ϑὲ. εἰν.) ..ς (49.) 

ϑὲε. αὐτ. εἰν. Ο. ΔΗ 8] ρ}ὶ] Οἢτγ Οδς 

1. ποπλιω .-. Ἰοῖϊ 4}8 νρ (Ῥιιδίζέ, ἀνὰ ῬιιρἼ) οορ βυταῖῦ ΑἸ τὰ ΚΥΠῸ}8 
πουπλιω] τρ. ἡμὲρ. 6. ΑΗ [οἵ 4] ῥίεν Οἰν ΤιρΙ Οδο οἂῦ .. Β 40.181. 
8] μέρ. τῷ. Οοἴθγμη ΒΥΓ οἱ ΒΥῪΡ «ἢ δὰ ἐν τω οὐκω αὐὑτοι! 

8. ποπλιοι : οὗ δὰ ν. ἴ. [ δυσεντεριω 6. ΑΒΘΗ 818 (Μοετσίβ : -ρία ἀττι- 
κῶς, -ριον ἐλληνικῶς) .. ς πτεριὰ ο. Ἰοῖϊ ἃ] 0] οδὲ ΟἿγ 81; 18. -τεριοις, 
2ὅ. 40. -τερεαες 

9, δὲ ο. ΑΒ Ἰοῖϊ ἃ] ἔεγε δ᾽ ΘῸΡ ΒΥΓΡ 81 ΟἿγ... ς οὔ» 6. 6Η ἃ] ρ] 8.7 ἃ] 
ΤῊΡΗ Οδς οδὲ | γενομί. (ἃ γενομ.) .. ηὶ 8388 ὑγιοῦς [8 οἵα και | ἐν τὴ 
γνήσω ἢ. 1. 6. ΑΒ1 οἵ! 40. 8] νρ ὁορΡ ΒΥ 41 ΤῊρμ3 .. ς ροβὲ ασϑενειας 
ὁ. 6Η 8] Ρῥ]δγὺ ΒΥῪΡ 8] οαἱ ΟἿγ ἃ] [ Β προήρχον 

10. αναγομι. .. ΒΥΥ οἱ ΒγῪΡ οὗ δἀὰ εἐχειϑὲν [ ἐπεϑ... ΒΥΤΡ ο.ἢ δά ἐν τῷ 
πλοιω [τὰ ..Α 181. τας Ϊ τας χρ. ς. ΑΒι 18. 40. 108, 10ὅ. 187. αἱ 
ΒΥΥΡ (φιιαε αὖ τιι8ι|8) (χιια 6 πεοοϑβαγία εὐαηΐ νᾳ οἷο) .. ς τὴν χρειαν α. 6ἢ 

οἵ 41] γ]εῦ οδί (ΟἿ ἃ] (:: τὰ πρ. τας εἴα ποη ροίεοβί οχ 20, 84. ογίαη 

ογοάϊ. νιἀείαγαιο ροίϊαΒ τὴν χρ. 6Χ δῃγθηἀϑίϊομς Βυχὶβ86; Ρ] τὰ ΘΏἾΠῊ 

πᾶν ἱρϑητ θυ Οριιβ [18886, 1ἃ Ρ]8π6 βι ριϊβοδίατη ογϑὶ τὰ ΡΥ ρΟΒΙ[ο,) 

11. ΒΗ Δ] Ρὶ ηχϑημεν 1 αλεξανδρινῷ (1οἱἱ -δρεινῶ, Βα Δ] -ν»ὥ, μ᾽ ἃ] 
ΤῊΡΟἷ -δρηνὼ) .. ς Μὰ -δρίνῳ : οὗ κὰ 21,0. 

12. ἐπεμ... ΒΥΥ οὐ ΒΥΥΡ ο." δαὰ εἐκει Ϊ μι. τρ. (187. ὁορ δ] τρ. ἡμ.) 6. κα 
Ηι εἰς... η ἡμέραις τρεσὺν 6. Β (νᾳ ἐγιάμο). Οἷ δὰ ν. 7. 

18. Β περιέλοντες  Β᾽6 ρήγειον Ϊ Α" πουτιολοὺυς αἱ νά γ 

14. ἐπ 6. 68 8] Ρ] Οἢν Τῆρμ" Οδο.. ῃ πὰρ ὁ. ΑΒ 1οἵϊ 8] ρ] 815 οδΐ 
ΤΌΡΒ5 [ΝΕ 187. Δ] ΒΥγΡ ΤῊΡΗ ἐσπεμέιναντες (34. μειναντες) οἱ ΒΥΓΡ εἶ 
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104 ΑΟἿ΄. 28, 15. γδπαπί Ττθβ ἰαθογηδβ ἰμπάδαμπο Βοϊηδιι. Ρδυΐαϑ 

καὶ οὕτως εἰς τὴν Ρώμην ἤλϑαμεν. 1Ὁ κἀκεῖϑεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκού- 
σαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλϑαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Α“ππίου φό- 

Α - -»" [4] ςι δ “ - 2 ’ “ 

ρου καὶ Τριῶν ταβεργῶν, οὺς ἰδὼν ὁ Π͵Ἕαυλος εὐχαριστησας τῷ 

ϑεῷ ἔλαβεν ϑάρσο. 
16 Ὅτε δὲ εἰσήλϑαμεν εἰς “Ῥώμην, ἐπεεράπῃ τῷ Παύλῳ μέ- 

2). ς Ἁ ᾿ - “ 9." ᾽ 1] ’ 

νειν καϑ᾽ ἑαυτὸν σὺν τῷ φνλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 11 ᾿Εγέ- 

γετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασϑαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν 
᾿ , ’ Ἢ ; Α 2 “- ’» Ἁ 3 ;᾽ 

Ιουδαίων πρωτους᾽ συνελϑοντῶν δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὕὑτους 

δὰ παρ αὐτοις .. Α ἐπιμεινα (810) .. ἃ15 ἐπι [ ηλϑαμὲν 6. ΑΒ ..ς 
- δϑομὲν ς. ταί(α ΤῊΡΑΗΪ" εἰσηλϑ.)η (οτῃ εἰς) 1οἵΐ 4] αἱ νὰτγ οἴῃ... 2ῃ 
δηΐθ ες ΡΟῊ ὁ. ΑΙ ἰοἵϊ 18. 40. 8.Ρ8 413 νρ' δγ 8] Τρ 3 [1ωπ οἵὴ τῆν 
6. ΑΙ 18, 88. 40. 68. 96. 187. 8.Ρ6 ΤῊΡ ἢ" 

1δ. Β 96. οἴῃ οὐ τα (100. οοΡ οἵι) περ. μι. .. ΝΒ ΒΥΥ 19 ΔϑίὮΡΡ οἵὰ | 
ηλϑαν (ς. ΒΙ; Α ΓΧ6]} -λϑον: ἰἴα 1.8} 6. ΑΒ81 οἷ 17, 25. 40. 12.161 8.Ρ6 
(ΟΡ ..ς (49.) ἐξηλθον ο. 6Ἡ 8] ΡΙΘΓ ΒΥΓΟΪΓ ΔΘΙΠΡΡ οδί ΟἿἿ ἃ] (: : εἐξελϑ. 

εἰς π΄. ν6] απ. ΒΟ]6 αὶ ἀϊοὶ, οὗ Μι 8, 84. 25, 1 οἱ 6. Ιοἢὶ 12, 18. ηθς 

ἀϑαύϑιῃ Βα ΒΕ ποτυηΐ ελϑειν, Ηΐπς ποβῖσο ἰοὺ αυοά υϑἰἰδίϊα8 οδδαῖ 

Βυδεϊςαΐατη 6886 ἰπαϊοδηάπτῃ 6β.) [ ἥμὲν 6. ΑΒΘΗ ἃ] ρὶ βγγαΐϊς ΟἿγ 
ΤῊΏΡΙΣ Οδο... χα Ἰοὐϊ 40. 41] ἔογοϑθ οδῦ ΤΠΡἢ1 ἡμῶν  αχρε 6. ΑΒ [οἵ 18. 
8] .. ς Τὴ αχρις 6. [ΔΗ 8] ΡΪΙΟΣ οδὲ ΟἿΓ 8] 

16. εἰσηλϑαμεν (-αμὲν ὁ. ΑἹ Β Θ[Χ6}} αὐ νά {γ πομίεν: 1ἴ8 ΜΏΣ1 Ρ6Υ110) ὁ. 

ΑΒι Ἰοἵ 5, 6. 7. 18. 81. 40, 1058. 8.Ρ8 οἀ ἀ]δὲ (4ᾳμ ὙΥ (80) 5ΥΤ ΘοΡ Δ 6. ὮΡΡ 
ΑΥΘοςς (49.) ηλϑομεν ο. οα(Η ηλϑο») αἱ Ἰοηρα ρὶ νρ (6ΐ. ἃτῃ ἔχ ἀφτηϊᾶ 
(01) ΒΥΤΡ ΔΥΡ 8] οδὺ ΟἿγ ἃ (:: αποὰ αυυτ οχ ν. 14. ρῬ]δουΐϊββα νἀ θϑίαγ, 

δἰϊδιηβὶ εἐσηλϑι. αἱ δἰ σηϊ Βδοδη 8 ροβδὶς Βα θδιΠ{πίατη 6886, ργϑοβίδε δῃ- 

ἰἰᾳ 1858. ἐοϑ. 8641.) ρωμήν .. α 68. 187. 12.166ὑ 8.Ρ6 ῥσϑθιη τὴν] ἐπε- 

τραπῆὴ τω παυλ. (εορ ργαεοθρογιηὲ Ῥαΐῖο, ΒΥΥ 86 .ΠΡΡ οἱ ἔπρτοϑ88ὲ ϑιιηιιι8 
ο. οἱ ρογηιϑὶξ οοπίμγῖο Γαιῖο) ο. (610) ΑΒι οἱ 40. 12.166 (4] ) νῷ δὸΡ 
ΒΥΤ ΒΥΥΡ (β6ἃ παθοὶ δἀαϊίατηθηΐα 6.5) ἀγαᾶὶ δῦθ ΟἿγ (οἰχι ρίξοτα) ς 
(49.) οἑκατονταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμιοὺυς τω στρατοπεδαρχω(-οχῆ 

ὁ. τηΐῃ ρὴ οδἱὶ ΤΊΡΒ Οδο; 49. -ροχὼ ὁ. 6Η 8] ρ]υ5539), τω δὲ παυλω εἐπε-- 
τραπὴ ὁ. ΘΗ ἃ] Ρ]6Υ (ΒΡ ὁ ἐκ. παρ. τ. δεσμι. τω στρ. δἂἀὰ α." δηΐθ 

ἐπέτρ. τω πα.) 8ΥὉῬ᾽ 8] οδαἱ Τρ Οδς (:: ἱπν1 185. δα 188, (68. ΟΠΊη, 
ἱηΐοῦ απ08 811 ἴῃ ΓΘ οιηϊηθηΐ νν, ἰϑία νἱχ ροββαηΐ ἴῃ ἰχίατῃ δατηξϊ. 

δουῖθαβ δΔῸ ἑκατονταρχ. δὰ στρατοπεδαρχ. δΌρτταββα βίδίαϊ ποααϊξ. 
Ουτ ᾳυ8 οὐχηϊοηα ἀυχογὶς θη ρϑαῖοί; οοηίγτα νἀ ϑηίαν δἀάρηᾶα 

αποα δηΐο οὕ. το Ιαπογατῃ νἱποίογατῃ τη θη ἴδοία δϑί οἱ αυοᾶ οοηρ8- 

ΓΑ ΪΒ τ] ααΐβ τηδρὶθ ρδγβϑρίουδ ἤδβυδὺ Ῥδι}} γϑίϊο) ] καϑ' ἑαυτὸν (Β 
αὐτον) .. ΒΥΤΡ ϑεογϑιηι ῬΥΘΘΙΑΪΒ80 ο.ἢ ἐχέγα σαδίγα: ἰίθπι 1317. ἀοτηϊὰ 
δαα εἐξω της παρεμβολῆς, ζογαδβ δαΐγα σαϑίγα ] αὐτὸν .. α αὐτω 

17. συνκαλ. ο. ΑΒἿὮ οἷο .. ς (πη 49.) συγκ. 6. Β᾽ΘΗ 8] ρῖδγ [αὐτὸν ς. 
ΑΒΙ Ἰοἵϊ 8] τι: νῷ ΘΟΡ Β.ΓΡ ἃ] ΟἾσἱ οδὲ.. ς (ΞΞ ΟὉ 82) τον πσαυλον α. 
ΘΗ 8] ἰοῃρθ Ρὶ ΒΥ. δϑίῃρνΡ 8] ΟἸγ' 4] [ ἐγὼ ἢ. 1. ο, Αβι 1οἵϊ 40. 181. 



απ οαδίοὔθ. Εἰχροηὶΐ Τὰ 8618 οΘϑυβδϑιῃ βαϑῃ. ΑΟἼ'. 28, 25. 165 

2 “ ἢ) 4 “ » 5" - 

Εγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔϑε- 
ΩΣ ’ ᾽ 3 « 4 ; 5 Ἁ “«- 

σιν τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ ᾿Ιεροσολύμων παρεδύϑην εἰς τὰς χεῖ- 
- ἐ Ἢ , 

ρας τῶν Ῥωμαίων, 18 οἵτινες ἀνακρίναντές μὲ ἐβούλοντο ἀπὸο- 
λῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί 19 ἀντι- 

Α - 

λεγόντων δὲ τῶν Ιουδαίων ἠναγκάσϑην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, 
- “ὦ : 

οὐχ ὡς τοῦ ἔϑνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 20 διὰ ταύτην οὐ» 

τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι᾽ ἕγεκεν γὰρ 
τῆς ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 21 οἱ δὲ 

Α 39.ϑ" { - Ὰ4 ᾽ 3 ; Ἁ - 3 ᾿ 

πρὸς αὐτὸν εἶπαν ᾿Πμεῖς οὔτε γράμματα ἐδεξάμεθα περὶ σοῦ ἀπὸ 

τῆς Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ 
4ἉἯ - - - “- 

ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. 22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι 
ἄοο ΑἉ Ά - “«- 

ἃ φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν 
Ω “ΠΣ ’ , 4 )»,΄͵͵͵͵͵ σις.» τ ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 28 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἧκον 
πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίων πλείονες, οἷς ἐξετέϑετο διαμαρτυρόμενος 

“- “- ΑἉ - - 

τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, πείϑων τὲ αὐτοὺς περὶ τοῦ ]ησοῦ ἀπό τὸ 
τοῦ νόμον Μωῦσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 
ῷ 4 ,.ς»ν᾿νὉ΄όῺχ 9 “ Ξ , ε δὲ 5.»ὔ ᾿ Οὔ ». 

καὶ οἱ μὲν ἐπείϑοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν" 20 ἀσύμ- 

8.Ρ9 4]7 γρ 60Ρ Β.ΥΡ δύῃ ΤΉΡΙ5 .. ς ροβὲ αδελφοι 6. ΘΗ 8] Ἰοῃβθθ Ρ] 

ΒΣΥ 8] οδὖ ΟἿ ἃ] || 1οἵ εὐπὲν ὑγσὸ ἐλεγ. οἱ πραξας ῥτο ποιησ. 

18. ανακριν... 187. ΒΥΤΡ ο.ἢ ργδϑιῃ πολλὰ | ἐβουλ. ὁ. ΑΒ ἃ] υὐ νά γ ΡἈ]ΟΥ 

οδὺ Οἢγ δ] .. 6η 95. 187. ηβουλ. 

19. των (98. 187. ΟἸτόοτα ογη) ἐουδ... 187. ΒγγΡ ὁ." δἀὰ καὶ ἐπικραζον- 
των Αιρὲ τὸν ἐχϑρον ἡμῶν (:: οἵ 22, 22.) ηνηγπκασϑην] κατηγορειν 

ὁ. ΑΒ [οἵ 18.28.40. 68. 105. 12.166} 4] ..ς (49.) -οησαι ας. ΔΗ ἃ] Ἰοῃρα 
ΡῚ οδί ΟἿγ 4] (:: γναϊσ οὐ σϑιϊᾳιοβ πῆ, Δ0Γ. Ἰηδχηθαὺθ ἐπικαλεσασϑ. 

Βα Ὀ5ι1τπἰατη 6586). Ῥυδοίαχοδ 187. ΒυῪΡ ον" δᾶά αλλινὰ λυτρωσωμαν 
(6 γΥΡ κέ ϑθγυατοη:) τὴν ψιιχὴν μου ἐκ ϑανατου 

20. Β λαλησαι [Δ εἰγέκεν 

21. ειπαν ο. ΑΒῊ Ἰοῖ 4]... ς -πσν. 6. α 8] ΡΙ6Γ οδὲ ΟἿΓ 8] [περε σου Ὦ. 

]. 6.4. 18. 108. 105. δἱ αὐ ναϊγτ νῷ 86 .}0Ὀ} 8] (οορ γοϑβί ἐουδ.) ΤῊΡἢ"" 

ὡς (49.) ροβῦ γραμίμει. ο. ΒΟΉ 1οἷ 8] ρΡ]6ν βυγγ ἃ] οδὺ ΟἿν ΤῊΡ" Οδο 

22. αξ. δὲ (ἃ οτη 860) παρα (Ε περι) σ. ἀκουσ. (α 40. 841 ΔΕΙὮΡΡ 8τΡ 
δηΐθ παρα. Οἠγέοια αχ, βουλομεϑ. πα. σου)] στ. ἡμῖν 6. ΘΗ 8] Ἰοηθ6 
ΡΙῚ 8 Ὑᾷ 6ῸΡ 8.1Ρ 51] ΟἿγ ΤῊρμἷ Οδο.. ἴμπ μι. ἐστ. ς. ΑΒ Ἰοἵ 415 οδῖ 

ΤῊρΗϑ" 
28. ἤκον ς. ΔΗ 8] Ἰοηρθ ρὶ ΟἿγν ΤῊΡΕ Οδο.. αΡ΄ η ηλϑὸον ο. Α (-ϑανὶὴ 

Β 1οἵ! 4111 οαἱ [α παρατεέϑεμενος ὑτο διαμαρτ. (1οἵ ΑἹ αδἰΐᾳ ἐδ ΤᾺρΠδ᾽ 
-ρουμενος)] πέρι 6. ΑΒΗ Ἰοῖϊ 40. 187. 4] τη 8 νβ' 8] τὴὰ οδί... ς (6050) 
Ρϑεπὶ τὰ ο6. ἃ 8] ΡῚ 81ᾧ 41 ΟἿγ ΤΏΡΗ Οες (:: οἵ 8, 12. 19, 8.) ] κωυσ. 
ὦ. Βα Δ] πιὰ... ς μωσ. 6. ΑΒ 8] ρὶ. ΟΥὨ 4110]. 

1δ, 11. 

48, 8. 1. 



Ἐπ 6,9 5. 
ΜΙ|18, 145. 

10 13, 40. 

18, 46. 

16. 

106 ΑΟΤ. 28, 26. Ρϑυϊὰβ Βοιημδθ οαρίϊναβ ΡῈ. Ὀἰθμηΐαπι 

φωνοι δὲ ὄντες πρὺς ἀλλήλους ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου 
ες “΄σ “- ᾿ » . δ 39, 7 . “ « Ξ 
ῥῆμα ἕν, ὁτι καλῶς τὸ πγευμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ησαῖου τοῦ 

ἤ 4 Α ’ὔ “ “ 4 κ ’ , 

προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 20 λέγων ΠΙορεύϑητι πρὸς 
- Α ’ ὩΣ: Α “- 

τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν ᾿Αἰκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ 
κ » Ξ 

βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἰδητε᾽ 21 ἐπαχύνϑη γὰρ ἡ καρδία 
- - Α οᾧ "5." 

τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφϑαλ- 
Ὁ Ε » ς ς 4 Ξ 

μοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν᾽ μήποτε ἰδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς 
Α Α “- ᾽ - Α Α 

ὦσιν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ 
8. ἢ 3 4 Α ΎἼ Υ ςζςζϑ» σ - Υ̓ 2 ἰάσομαι αὐτούς. 28 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔϑνεσιν ἀσ- 

- “ -“ 3 Ἁ Α 

ἑστάλῃ τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ" αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 
Α , Α 

80 ᾿Ενέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισϑώματι, καὶ ἀπεδέχδτο 
’ 5 

πάντας τοὺς εἰσπορευυμένους πρὸς αὐτόν, 31 κηρύσσων τὴν βα- 

2ὅ. α δια η. τ. πρ. Ροδβί ὑμωὼων ρΡοὴῃ [ υὑμὼ» ὁ. ΑΒ Ἰοῖϊ 40. 8] ἔθγ 3θ νρτωβ 
(βεἃ ποῃ ἤιὰ δὰ ἀθπιϊα [0] πὸ 8) ΒΥΨ (ΒΥΎΡ οἵ) 8] (6χὸ 81Γ66) ΑἸὮἢ οἱ 
Αἰηΐπὶ ΒΔ8 ΟΥτγὰγ Ατηπηθδί Ὁϊὰ Π δὶ Υὴρ Φαδοβὲ... ς ἡμῶν ὁ. 6Η 8] γὶ 
8 ν᾿ ὁ0Ρ 8] Οἢσ ΤῊΡὮ Οδα οδὲ Ατὴρ ΗΐἴοσΣ 

26. λέγων ς. Βα 18. 68. 96. 4] ρ] 8519 ΤῊΡΗ 35... ς ΠΤ λὲγον 6. ΑΗ 8] Η] 
οδὖὺ 141 Οἢν Οδς (Ὁ α: λεγον»τος) [ εἰπὴὸν 6. ΑΒΕΘΗ Ἰοἵ᾽ 4] Ἰοῆρο Ρ] 
Οἢγν 1 (4 αὐτῶ) οδὲ (868 αἡ 1οἵϊ 48 0] εἶπον) .. ς (-ΞΞ 60) ῳσε ε. 
τα ἤθη ἰΐ τὰ ΤῊΡΙΗ Οδο | ἀχουσετε (εἴ. Η Β88) οἱ βλεψετε ἢ. Βα 8] 
ΡΙῚ αν ΤΡ Οδο οδὲ .. ΑΚ ΙἸοἱϊ 4] τῶῦ ΤῊΡΙΗ Ὀδη -σήτε οἱ (εἴ. Η 
Β45) - ψῆτε [αὶ Ἰοϊϊἱ ΤῊ συνειτε, 41] συνιξτε 

21. ὠσον ὈΓ..Α 819 [ο] 41] (βοα ποη νρϑᾶ δ ἔαχ ἀσηηϊα 41} ΒΥΥ Δγτὰ Δ. ὮΡΡ 
81 (μοη ἰΐαπὶ ΟΡ ΒΥΥΡ) ΤῊρΠ 5 ΑἰΗἰπὺ Ηϊον2 (1 οπι) Νὴρ δὰ αὐτῶν ΑἙ 
Ἰοῖ! ΤΡ Ϊ" ἐπιστρεψουσεν] ιασομαι (α΄) 6. ΑΒΘΗ 187. ΑἹ ρΡ] 839 δον οδὶ 
ΤΏΡΗ.. ς πη τασωμίαι ο. Ἑ Ἰοῖϊ 4] μὴ ΟἿ Οὐδς οδί (:: οἔ δὰ 1ο 12, 40.) 

28. Β Ἰοῖϊ 4] ρϑὰς οδὲ μὲν ἐστὼ  τουτο 6. ΑΒ Ἰοῖϊ 40. 417 ὁ νρ Βυσθῖγ 
ΔΘΙΏΡΡ οορ αγϑῷ (Ἷγ οδί... ς οἵὴ ὁ. ΕΕΤΟΗ ἃ] Ρ]} [0] δοίῃ δὺρ 5] ΤῊρἢῃ Οδο 

29. ς (6) Και ταυτὰ αὐτου εἰποντος (Α] εἰπ. αὐτ.) ἀπηλϑον (ἴ0] ᾿ὲ 
ομπι πο 6898θπὲ ὑπέοϊψροριε8, οσγο88ὲ 8ιπ:) οἐ ιουδαιοι, πολλην (Οἢγν πα- 
λιψὺ) ἐχοντὲς εν ἑαυτοῖς σιζητησιν» (αἱ ζητησιν) ο. ΟἩ 4] Ἰοηρθ ρ}ὶ νρϑά 
(1ἴθτη οοανἱπᾶ 41) αὙγρ 6." ΔΥΠῚ ΤΡ (β6 ἴῃ βίπρρ αἰ ον) 51 Ον ΤῊΡὮ 
Οδο οϑῖ... οτὴ 6. ΑΒΕ Ἰοὐϊ 18. 40. 68. 1.166] 5. 31 ἤπι ἀδηγίὰ 41] 96.1δὺ ΒΥΥ 

(ἰπ εἀἃ ρΡ] οἱ 644) (Βγτρ νίἀ6 δπέ6) 60} δὺϑ δϑ.!}ΡΡ 

80. ἔἔνεμειν. 6. Β Ἰοἱ! 13, (οτὴ ἐν 84) ἃ] αὖ νάϊτ; ἰΐδιη (ςοπἤα818.» δ 7: 6 Χ 
ἔοττηϑ ἈΠποῖ8}} Β᾽τλ1}}} τη 18) 187. 1506. ἐπερμίεενεν..ς (π 49.) ἐμέεινεν 6. 
ΑΕΘῊ 8] Ρ]6γ (νρ οἷς πιαηϑὲ[) οαἱ ΟἿΓ αἱ (: : ἐβέμενευν γί οσ ἀ1.08 Ο608Β 

ΟΧ ΠΧΧ ρῥοίϊοβ πο ἰΘρῚ ΠΥ ηἶδὶ Αοί 14, 22. Θυοᾶ ᾿ά6πι δῷ ἢ. ]. 8᾽- 

οοπάϊ Ἰάοπθα οϑιβ888. πο οϑί.) [ δὲ (187. 841] Βυτρ ἱχὶ οὐ») ὁ. ΑΒΕ 10 4] 
ΥΕ Θ0Ρ Δ, (ΒΥΥΡ ν]άθ ροβί) .. ς (ΞΞ. ΟὉ 82) δὰ οὁ παιῖλος 6. 6Η 8] 

ΡΊΘΓ [0] ΒΥΥ ΒΥΤΡ 6." ΔϑίἢΡρΡ 4] οδί Οἢγ Τρ Οδς | προς (18. 31." 82. 
69. 96. 142. εἰς) αὐτὸν... 187. Δἂ ἐουδαίους, ᾿ΐδτη [0] 4] ΒγΥΡ ο.ἢ νου- 
δαιους καὶ ελληνας 
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σιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως. 

81. ακχωλυτως... ἀοιηϊᾷ (ἰἔοτη νουβϑὶο ρσουιηϑηΐοα ἃ. 1462.) ΒΥγΡ δᾶᾶ φψιΐα 

(ΒΥΥΡ ῥσϑοῖη ἀΐσθη8) ἴα 68ὲ ἀοπιΐπιιβ (ΒΥΥΡ οὐη) 7168ιι8 ΟἸιγϊϑίιι8 (ΒγγΡ ΟἿ. 
768.) βίδια (δῖ, μὲν φιιεπι ἱπούρίδε (ΑΥΥΡ ζωΐξωγιιδ 68,, μέλλειν) ἰοίτιΒ πιλιιιι8 

ἐιαϊοανῖ. (θὰ θΟΠθὰ φιοπίαπι }ιὶς 6εὲ Ολγίδίιδ. τα! ΠΥ ἐο] ρτὸ τὰ 
περὶ τ. κι τὸ χὺ ὨΔΌεἴ: φιοπίΐαπι λΐο ε8ὲ Οἢν. 3. ἀοὲ μόν φιόηι οπιπῖβ πιμη- 
ἄμ8 ἐιαϊσαδίμιν.) Ῥταρίοσοα 40. 96. 416 δὴ ἔπ ἢ4] βυγρ ΟἸγίχὶ δἀὰ ἴῃ 
ἔ. αμὴν 

ΘΑ ΒΟΣΙρΡΙΪο : Β οἵ πράξεις (Ἰοἱἱ κἀα τω») ἁαποστολων, ΑἘΘΗ 8] τὴὰ πραξεις 

τῶν αγιῶν αποστολων... 181. τελος συν ϑέω των πραξεων τω» απο-- 

στολων, 18. ἃ] τελος των πραξεων, ἴζοτῃ 100. 4] δα αἴ 18 των αγ. αππ., 

8] δΔἀὰ συγγραφεισὼν παρὰ λουκα του ευαγγελιστου καὶ συνεκδημοι' 

φανέντος παυλου τοῦ ἀποστ, ν6] συγγρ. παρα του αγ. απ. καὶ εὐαγ7. 
λουκα .. Β.1Ρ Πηϊὲ δυπὲ (ο[) ἀσδβοτίρεϊ αοίτι8 ἀποάοοῖπι α}». 88.} Βγνγ ἥηπίξα 
διεπί σέβία α}». δεοαίογιπι, ἦος ΛάΥῸ 68,, ᾿ϊἰβϑίογίασ δογιπι .. τὰ ἀθιηϊα 6α- 

»1οὶξ ἰδεῶν αοίμεηι αροδίοϊογιιπι, ἴὰ 62}. αοίπι5 αροϑίοίογιιπι, Ῥγδϑίθυ θα 

ΠυοΥδηΐυ ΒΟΟίΟμ68 ἴῃ Β ἐς ἴῃ 6 ΠΥ01Π υϑᾳ 26, 24. (Β,ᾳᾳ Ἰηϑποᾶ 

80); ἴῃ 41118. (οὐπὶ Ἐπ|}.4110) κέφφ. μ' (868 φορῶ! οζ΄), αναγνωσεῖς 
ες, μαρτυρίαι λα΄ .. στιχου βφκδ' (εἰς α 18. 187. 41), βφις, βφνς᾽ (18 
40. δίᾳας οἴ. ΕῸΠ4]), βω΄ (6 ΝΊΘΟΡὮ), τοζ΄ (βἷς οορπιδ)., οἀά δὶ (688 
ὙΥἰϑῖ; Π1Β1] οἰυδιηοαΐ 81 41114) ΖΙΠΗ ΘΟ υϑτϑιιδ. 

.--...--.-.-. -- -. .ἕ - 



ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑΙ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ͂ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 
Ι. 

1 Ιάκωβος ϑεοῦ καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώ- 
δεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 

1}ὈΡ61, 8.1. 2. .Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασϑε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς πε- 

Βο δ, 8 5. ριπέσητε ποικίλοις, ὃ γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως 

κατεργάζεται ὑπομονήν. 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα 
ἦτε τἕλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λδιπόμενοι. ὅ εἰ δέ τις ὑμῶν 
λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδύντος ϑεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς 

με νι, 31. χαὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοϑήσεται αὐτῷ. ΘΟ αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, 

Ἐ 5 (06 αὶ ἴῃ πο; ἴῃ ΑΟ {18 ΔΌΒΟΪΒΒ. δϑί οὖ ὁ ἴῃ 8η6 Ηἰδ) Κ ναχω- 

βου ἐπιστολὴ (ἴα οἷ. 6Ὁ 32) .. ἃ ἃ] ἐπιστολή καϑολική του αγιου απ. 
νακωβου (11. δΔἂὰ του αδελφου ϑεου) .. Δ] τὰ ναχωβου καϑολ. ἐπιστ. 
(8: ς οἴδηι ς) .. ς9 ιακ. του αποστ. ἐπ. καϑ. δ΄ταἾ ΠΟΥ 8] .. δὼ ἐποῖριϊ 
6ρίβϑέιζα Ἰαοοδὲ (νι ἐἀἀ δ] βαποῖὶ ἰαοοῦϊὶ να] βαποῖ. ας. αροβίοϊῷ ; Ε΄. ἐποῖὶρτὶ 

ορίϑίοἶα Ἰασοδὲ ζεϊίοίξον; 8 Βα βοΥρίαπι ΒαθοΥ (ΔΒΟΥΙρΡΙΟ ΡΘΓΙ δαΐ ἀ6- 

881) ἐῳ}. ορίβιοῖα Ἰαφοδί. ΟΥό» 806 ὡς ἐν τῇ φεφομένῃ ᾿Ιακώβοι ἐπιστολῇ 
ἀνέγνωμεν. Ὠ1490 Ἰάκωβος ἐν γενικοῖς χαράγμασιν ἔφη. ἘλιΒἈ. 9. 3, 38. 
Ἰάκωβον οὗ ἡ πρώτη τῶν ὀνομαζομένων καϑολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι 

λέγεται. 

Ι. 8. το δοκιμιον (]]υϑἰγαί νόσθ Οδο; 101. -μεῖον, 818 δοχιμον) μον» 
(δ υγαῦγ οτπ) τῆς πιστ. ο. ΑΒἾΟΘΚ 8] ΡΥ 8 Ὑῇ ΒΥΤ Θ0Ρ δῖτὴ Δ6 (ἢ 8] οδίϊχί 

οἴθοπι ΤΡ Οοδς Βεά... ΒΝ" (οογγθοῖου δηΐπὶ ποῖδ οἰσουιη 61 π6ς ἴπ- 

βίδυγαν:) 81. Αἱ (18 1086 νάϊν ΝΥ βίπῖο 6888 »οἀα]δί() βυὺρ οἵὰ τῆς 

σπιστ. (ἰϊα 49. νἀ δῖαν οχ 1 Ῥὲ 1, 6. ογίατῃ ; 864 πο 8δὲ δυοίογ ἰα.β 

ἃ. ἰ65τ|0. δ Ὀ60). ΟΥἔ οἵ. Οδββιοὰ : δοπαθ πιεπίϊβ ραϊϊοπέϊα πᾶ παδβοῖξαν. 

ὅ. του διδοντ. ϑεου .. Α τ. ϑέεοι του διδ., ]" μὴ α. ΑΒΟΘ 81 Ὀ]... καὶ 41 
ἔξγα (6. ἢ) οδΐ ΤὨΡἢ οὐκ 



Ὁ6116 ἰοτηρίεατί. Εορα ἄθαμῃ βαρϊοπί. Ὀῖνϑβ πὲ Ηοβ. 1.0.1,117. 1690 

ΑἉ 

μηδὸν διαχρινόμενος" ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης 
» ἕξ ’ δ ς - ’, γι ΣΉ ΔΛ "ἢ ϑ ς»ν ϑ 3. “ 
ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιξομένῳ. ἴ μὴ γὰρ οἰέσϑω ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖ- 

΄ ’ [4 Α κρέ ’ ᾽ Ἅ [4 3 ’ 

γος ὅτι λημψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίον, ὃ ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστα- 
« μ « “- ΑἉ ξ [ 

τος ἔν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. Ὁ Καυχάσϑω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ 
, γ»λ»  σ ». : 4 , 3 “ ᾿ 

ταπεινὸς ὃν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 10. ὁ δὲ πλούσιος ἕν τῇ ταπεινώσει 
ι “- ΄ ε μὰ ’ )», ἢ , ε 

αὐτοῦ, ὁτι ὡς ἄνϑος χόρτου παρελεύσεται. 11 ἀνέτειλεν γὰρ 019: 1,34. 
"λι . - ’ Δ γω 9 ν ἐ Ρ ΤΣ ΝΝ » ἀπκλ0, ὃ κ 
ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξηρανεν τὸν χόρτον, χαὶ τὸ ἄνϑος αὖ- , 6 »- 

- ΑἉ - “- Ρ σ 

τοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο᾽ οὕ- 
,ε ὧᾧ 2 - 

τως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανϑήσεται. 
’ 

12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενό- δ᾽ 1. 
’ Α ’, “: - « 3 - 3 . μενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγα- 3 Τὶ 4, 5. 

- 323. ἢ 8 Α ᾽ ’᾽ ΄ 2 Α “ πῶσιν αὐτόν. 18 μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ πε: 
φ - 

ράζομαι. ὃ γὰρ ϑεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς 1 (ο 10, 15. 

οὐδένα. 14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἐξελ- 
᾿ ᾿ » 

κόμενος καὶ δελεαζόμενος᾽ 1ῦ εἶτα ἡ ἐπιϑυμία συλλαβοῦσα τίκτει 
ε ’ ε ν. ε ’ 3 Ἐν 3 , ’ ὶ 
αἀμαρτίαν, ἢ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσϑεῖσα ἀποχύει ϑανατον. Βὺ 6, 38. 

ἴ 4 πῇ ’ 

16 Μὴ πλανᾶσϑε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 11 πᾶσα δόσις 
2 Α 4 - ’ κά ᾿ 3 “- 5. Ἁᾳ “- 

ἀγαϑὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἀνωϑέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ 

6. εουκὲν χλυδωνν ϑαλασσῆς .. ἴῃ ὁ κεν κλυδωνν 8 τοβογιρία βιηΐ δ 

1. λημψ. 6. ΑΒΟ; 864 ἴῃ Ο οτι λημῳ. τι (86. 100. οαἰϊχὶ οἵη) παρα το- 
Βοχὶρία δ΄"... ς ληψ. 6. ΘΚ ἃ] υἱ νάϊγ οπιῃ [ παρὰ (10. κατα) τοὺυ (415 

ΤῊΡΆ οἵ) κυρίου (453 δύτὴ 8184 ϑεου) : 18. οἱ. Ογτίοϑοδ ρίς,,, 95." οπὶ 

8. ανηρ .. 88. ΔτΙῺ ΒΥΥΡ ο.ἢ ΟΥτὶοῖ 806 κἀᾷ γὰρ 

9. ο ἀαδελφυς .. Β οὔ ὃ 

11. αὐτοῦ ΡΥ... 69. ΒγγΡ ΤΡ οἵη  αὐτοι 8566... Β ὁχὴ | τ. πορέναις 6. 
ΒΟ εἷς (α 818 δὸ ρ]υσ ΤᾺΡΕ ποριαις).. 80. εὐπορέναις, 64. τω πλου;- 
τω, Ἰὰχ λοπογίδιιβ [ αὐτοι! τατὶ.. ο (νἀ{τ) ἑαυτοῦ 

12. ἀνὴρ ἃ. ΒΟΘΚ 8] 0]6Υ νν 9] ΤΡ Οδο οδἰϊχες,, α 70. 104. (το τ} 0 6 τθ 
ΟΡ 88}} ἃττ) ανϑρωπος υπομένει (νῃ δι }}εγέ, Ἰΐδτη οοὸρ βυσαῖγ 4]; βοα 
ΟἜγοτη ϑιδέϊπμογε)... αΚ Δ] τὰ ὑπομενεῖ γενόμενος .. Καὶ ΤᾺΡὮ γινομι. 
Ι λημψ. εἱ ληψ. αὖ ν. 7. πἾ81 αποᾶ ἢ. ]. οἴ. ο ληψ. [ἐπηγγειλατο 6. ΑΒ 
Ε΄ αυτὰ (αχοθ νθὺ), ς (60) δά ο (ὁ 117. οτηὴ) χυρόος ὁ. (Ο)6 Κ 8] ΡὈ]6Υ 

ΒΥΤΡ ΔΥΓΓΩΥ͂ΘῺ 4] οδιχὺ ΤΉΏΡΗ Οδ6; ἰΐοτα 416 νϑ 5ΒΥΥ 600 Δ6Ί ΒΌΠΙ 81 ΟἸ ΤΌ τη 

(ο1485 δΔἀὰά ὁ ϑεος 

18. ϑέου ς. ΑΒΟΘΚ 8] Ἰοῆρα ρ] Επι8 ἃΡ Ῥϑιῃ Οὐγῖο 451 ρἰδάοτ 10. ὅ89 ΤῊ ἢ 

Οεο οδἰχῦ ος (ΞΞ ΘὉ 52) του ϑε. ο. τηΐῃ πο ἴΐα τὰ 

1δ. ἡ ἐπιϑυμια ..Ο οἵα ἧ [ ἀποκύεν.. Ογγ κύει, 4] τι ἀποκυεῖ 

17. καταβαῖνον (Α -νωνὴ) .. 818 κατερχόμενον (Ο66 δϑίῃτο οἵη) [ απὸ (ἐΐ. 
ΟΥγδΓ 114 41), ἢ 4] τὴ Ογσίοδ! παρα, Ογτῖομ 165 οἑ 819 ΤΉΡΗΪ Οδς ἐκ 

(47. ἐκ απο) 



110 ΙΑΟ. 1,18. Ῥόοαβ ομμηΐβ θοηΐ δυσίογ. Το ρϑτ δα] οἱ δα. 

πατρὺς τῶν φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀπο- 
Βο 8,33, σχίασμα. 18 βουληϑεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληϑείας, εἰς τὸ 

εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχή» τινα τῶν ἑαυτοῦ κτισμάτων. 
19 Ὥστε, ἀδελφοί μον ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνϑρωπος ταχὺς 

εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν 20 ὀργὴ 

163,1. γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνη» ϑεοῦ οὐ κατεργάζεται. 21 διὸ ἀποϑέμδνοι 
πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραὕὔτητι δέξασϑε τὸν 

ἔμφυτον λύγον τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 22 γίνεσϑε 
δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. 

μι τ, 36. 29 ὅτι εἴ τις ἀκρυατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν 

ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ᾽ 

24 χατενύόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυϑεν καὶ εὐθέως ἐπελάϑετο 
ὑποῖος ἦν. 20 ὁ δὲ παραχύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευϑε- 

11. τροπῆς αποσκιασμα (Β -σματο!) : νρ υἱοϊ88ἰιαἀπῖ8 οὐιπιδγαξῖο, ΗΪΕΥ 

σοπυοτϑιοτιῖβ οδιιπιδτγασιζιηι .. Ε᾽ πιοάϊσιπι οδιιπιδγαϊτοηῖβ, ΑὉσ53860Ρ9 ηι0- 
πιοηϊὶ (ροπης) οδειπιδταζίο 

18. τινὰ .. οἵῃὴ 81. 9." Κ΄ ΟΟΡ ΒΥΥ 8] Ογν Ηἶδοῦ δ᾽ΐὰβ ἂρ Βαεὰ | εαυτοιυ! ε. 
Α΄ 108. αἰ... ς μη 49. αὐτοῦ ς. ΒΘ6Κ Α] ἔοτα οὐη ΤῊΡΗ Οδα οδεχί (:: 
οἵ δὰ ν. 26.) 

19. στε 6. 6Κ 8] ἴθτο οπὴῃ Β0ΥΡ (ἰαφιο: βοὰ δρποβοϊί οἷ. ΒΥ ν Υ6 8 ἐΐ 

υοϑ, 7". πιεὶ αϊΐ., φιιΐδχιιε 6: πυοὐῇθ 81, ἰΐθτη ΔΘ .ὮΡΡ' καὶ νυν αδ. ἡμῶν 
ἐστω, ποίητο ἐστε α, ἡμ. καὶ ἐστω) ΔΥᾧὃ 85] ΤΡ Οδς οδἰχις, ΟΘ΄ μη 

49, ἐστε (Π σΟΡ 5ΥτΡ Τὴ βοίξοϊε, νρ 8018) ας. ἃ (ϑεα κἀὰ δε) Βο 78. 88. 

ΠῚ νρ σ0ΟΡ ἅΤΤῚ ΒΡ τὴβ! Βρᾶ (:: Οὔτε 8116} 1581 ἢ 8Ὁ ΘΙ ἢ ἀἄδίοσα οδϑί. 

στε δὶ 4}}Β τη8]16 [1586 [, ἐστῷ δὰστὰ ἴῃ 111] 1ὰ8 Ἰοσῦτη γδηβροϑὶ Γτπὶ 

ἔιιϊ886 νἱχ ἀπθίαπὶ οδὲ. Οοηΐγα ἐστε οδὲ οἰΐδαιὶ χποα 41} ἐστω δὲ, 81} 

χαν στο) ΒΟΥ ΡΒΟΓΘΗ1)... 42. 47. οτὰ [ ἐστω 6. 6Κ 8] ἔδτϑ Ὁ ΥΥ τὴ 
(νά6 δηΐθ) Ῥϑτὴ 3: 30 ΤῊΡΙ 66 οαἰΐχὲ ΑἸ ρὶοι ὅ1. (Ὁ ] ρυίογα ποῦ δῦ) 
εν μὴ 49. ἐστ δὲ ο. Βο (εἴ. 88. αὐ νᾶάϊγ, 52 81. ποία) Β΄ τὰ νῷ οορ 
Βοά; ἰΐθιη Α 18. δυο 8 8 χαν στο) 

20. οὖ' κατεργ. ὁ. ΟἷΘΚ 8] Ρ] ΑἰΠ641 Ῥρ- ΑἸ Β325 ριῦ29 ΤῊΡΗ Οδο οδεχις, 
κῃ οὐκ εργαΐ. 6. ΑΒΟΥ ἢ 4110 (:: οὗ Αοὶ 10, 8ὅ. Ηθ 11, 88.) 

21. περισσεναν (κ΄ -σιανὺ).. Α 68. περισσευμα Ϊ πραύτητι 6. ΑΒΟΘΚ εἷς 
.. 815 πραοτητι [ὑμῶν δ. ΑΒΟΚ 8] Ἰοῃρα ὃ] νν οἵἴπὴ εἴς... 6 81᾽δ δ 
ἡμῶν 

22. δὲ... ἢ 105. νν Δ]ἴᾳ οτι, 413 οὺν [ λογου (86. -γων) .. ΟὟ Δ] τὴῦ δοίἢ 
αἷτ ΑΥΥ ΤῊΡὮ νόμου [ μονον ἢ. ]. 6. Β 8] δ νυ ρὶ σοὺρ βυταϊ" 4] ΤῊΡΗ ΗΐοΥ 
Βεοὰᾶ.. ς δηΐθ αἀχροατ, ὁ. ΑΟΘΚ ἃ] ρΙ6Υ Οδς οδίχε :; δἱ βο]ϑῖ μογρὸν δὰ 
ἰρϑιπὶ μὴ οὗ ου δάροηϊ (815 οῃ}) 

28. οτι (000 ΒΥΤ δὲ αιιβ δηΐπι; α ΗΪΟΥ 8] οτ) εν (Α η) Ϊ λογου 5. ΑΒΟακ 
εἰς (εἰ. ΟΔδ8104) .. 8] ῥ᾽ β᾽5 δὺρ γομου (Ηΐδγ οπι, ἰΐϑτα 100. λογ. ἐστ.}} 
ἐστιν... αὶ 00Ρ ΒΥ07 δὶ ροβί τις ροὴ 



Τῆηρυδπι ἀοιια. ΒΘ] ρῖο τπυπᾶδ. Ὀῖνθβ δὲ ρδῦρονῦ. ΙΑΟ. 2,2. 17 

ΑἉ τ »-» 

ρίας καὶ παραμείνας, οὐτὸος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γειόμενος 
Α ξ - --,. ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὑὐτὸς μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. 

Υ̓ - -» - “- 

26 εἴ τις δοκεῖ ϑρησκὸς εἶναι, μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῦ 
2 ᾿Ὶ γ - ’ ς πμ ὔ ;ὔ [ ᾽ 

ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαυτοῦ, τούτου μάταιος ἡ ϑρησκεία. 21 
Α - Α . 

ϑρησκεία καϑαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ ϑεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, 
Α - - 

ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ ϑλίψει αὑτῶν, ἄσπιλον 
ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

- 

Ι΄. 

1 ᾿“δελφοί μουν, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῖ 
’ .: »ν .) - -“ν᾿᾿-» , “) 35 Α 2 ᾿ : 4 

κυρίου ἡμῶν ]ησοῦ Χριστοῦ τῆς δύξης. 2 ἐὰν γὰρ εἰσέλϑῃ εἰς τὴν 

συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ 

95. τὸν ὁ. ΑΒΟΘΚ οἷς... 416 οἵχὴ [ οὐτος ΡΧΓ 6. 6Κὶ Αἱ ῥὑ]ογ (24. οτὴ οὔτὸς 
84. ἸὈϊάοτη ΔῚΡ καὺ οιντως) ΒΥΥΡ ἈΓΡ οαἰχί ΤῊΡΗ Οεο; ἴοι 105. οὕτως 

(ς. παραμευνας οοῃϊαποίατηῃ ; Βἰγα  οΥ νρθᾶ ΕΥΥ ΒΥΥΡ 6." δΥπὶ δτθ δά 

παραμ. δἀὰ ἐν αὐτο) .. δ ],η 49. οῃῃ 6. ΑΒΟ 13. 29. 68. 18.  νρ 
ΟΡ ΒΓ ἃγ9 (Δί μυγ χαν οὐχ) Αὑρ Οδββδίοα Βεά (:: δἰ δϑὲ τηϑηϊίοϑία 

οσογγθοίίο; οὐτοὸς Ὁ18 ροβ᾽ τὴ 8818 ὀοηνϑηΐϊ ΙΔΟΟΌΪ ἀϊού] ΟΠ; ΠΘΟ ΡΓῸ 

ἰρ88 τὰ 8ς ἰδϑβίϊιτη γαῦϊοη8 αρίθ ἀϊοὶ ροίαϑ᾽ ΔὉ οὐκ ν 88 6886 ἰπδιϊ πο η 

8ΡΟΔΟοΒ18) ᾿ 

260. εὐ 6. ΑΒΘΚ ἃ] ἔ6γ86 ΟΠ πὶ ΒΥΥΡ Ὁ] (ΒΥ, 4] καὶ εὐἡ οδιχί βέθοτῃ ΤῊΡΕ 
Οδς.. η δᾶὰ δὲ ο. ὁ 31. δ νρ οορ Βεὰ (Ογτΐον 395 ἐν, τις γαρ φῆσι οἴω) 

1 ϑρησκός : ἴΐα Θηΐπι ΘΚ 8] τὰ οὐ αἱ νὰϊγ Ρ]; ς [χη 49. ϑρῆσκος ] εὐναν 
6. ΑΒΟ ἢ 418 δ΄ τὸ νρ οορ 881} ΒυΧ ΕΓ 4] Βοᾶ.. ς (ΞΞ ΟὉ 52) δἀὰ ἐν υμὺν 
ς. ΘΚ 8] ρ] ΔΥῪ 8] Ογτγίοιι 3896 ΤΉΡΗ Οδς οδἰΐχί, 4] τὰ ργϑϑῃ Ϊ χαλινα- 
γωγων (ἴῃ ὁ -αγώγῶν γλωσσαν ἴῃ ΥΆΒΆΓΑ) .. Β χαλινῶν (1 Μαῖ; ἴοτ- 
ἴ,888 αὖ Βαγί. ποίανογδαΐ γαλήνων)  ἑαυτοι! ΡΥ 6. Β 101. 41 ΤῊΡΗ .. ς 
Τ,.π 49. αὐτοι 6. ΑΟΘΚ 8] ῥ]οῦ Ογγ ΟδἊ (οδιχι οτω) [ αλλα ς. ΑΒΟΘ 8] 
Ογγ ες... ς αλλ 6. Κὶ 8] ρΡῚ ΤΉΡΗ  εαντοι ο. ΒΟ 4. 1 ΤῊΡΗ .. ς 49. 
αὐτῶι 6. ΑΘΚ 8] ρ]6γ Ογγ Οδς οδἰὐχῇ (:: αὐ οἷ. 4101 586 06, ἴδ μ᾽ ᾿ϑίϑι 
ορ᾽βία! τὶ αἰϊααοίϊοβ εαυτοι; 6. αὐτοι! ἃ Ῥ]6ΥΪ54 ἰθ8010 ρογιηαίδίιπι 

ναί 1. 6. 1, 18. οὐ ὈΪ 1, 206. φαϊθμ8 11]. οτηπῖρ δογία θαάθιῃ βοαπθηαδ 

τϑιϊο) [ ϑρήσχεια : ἴα ΑΒΟα οἷς... Τωυπθ8 πῃ (6χ Αϑη θη 8 δι18) - σχία 
οἱ ἢ. 1]. οὐ ἀδ᾽α 

21. ϑρησκεια .. Α 818 ΒγΥ δἀὰ γαρ; ἰΐδθχη 8.Ρ8 Β΄ τῇ δ ΟῸΡ 88} Βυ1Ρ οὐἢ 
4] ἘΡῚΡΏ10521 δὲ [ ϑέὼω α. οἾακ αἱ ρ᾽ιβ40 οαἰὐχὶ ΤΡΗ .. ς (ΟΌ90) Τμη 
ΡΥϑΘὼ τῷ 6. ΑΒΟ᾿ Α] ριὴ Ερίρῇῃ 021 (οτι παρ.) Οδς [χαὶ (4] δ]ΐᾳ τὴ 88} 
ΒΥ 8] οἵη; ἃ ΔΔἃ τω) πατρι [εαὐυτον .. α σεαύυτον, 180. αὐτὸν [ απὸ 
Ὁ ἐκ 

1. 1. προσοπολημψ. ο. ΑΒΟ... ς -ληψ. 6. 6Κ 8] υἱ να Γ οὔλῃ 

2, τὴν ὁ. ΔΘΚ 8] υἱ νάϊΐγ ὁσηῃ Ογτίοι ὅδέ ΤῊΡΕ Οϑο οδἰΐχε,, Τὼζῃ ὁπ Ο. ΒΟ 



1172. Ι[ΙΔ0 2,8. Νοῖ ρΡοΟβί ΒΘ ΘΠαὶ αἰνὰ ΡΘΌΡΟΘΓΟΘΒ. 

- - Η Ἁ 

δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 8 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φο.- 
“- ᾿ 2 - Α ᾿ ΟΝ τὸ , τ “ 

ρουντὰ τὴ» ἐσϑητα τὴν λαμπρὰν καὶ διπητὲ Σὺ καϑον ὧδὲ καλῶς, 
" -» - » τλ “- 3 ω“Ἵἷ ᾽ ε Ἁ ΑἉΑ ἐ ’ ’ 

καὶ τῷ πτωχῷ εἰπῆτε δὺυ στηϑι ἐκεῖ ἢ καϑου υπὸ τὸ ὑποπόδιον 
᾽ -. Α 

μου, 4 καὶ οὐ διεκρίϑητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε χριταὶ διαλο- 

γισμῶν πονηρῶν; 

ὅ ̓ ΑΙἰκούσατε, ἀδελφοί μον ἀγαπητοί. οὐχ ὁ ϑεὸς ἐξελέξατο 
τ 091, 27 ε. τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς 

τ -. τὶ - 

βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; Θ ὑμεῖς δὲ ἢτι- 
μάσατε τὸν πτωχόν. οὐχὶ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, 

Α 3 λ φϑ. « - 3 ’ Ρ] 2 Α - 

καὶ αὗτοι ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια; Ἢ οὐκ αὐτοι βλασφημοῦσιν 
“Ὧν 190,18. «ἃ Α ᾿ . Σ ᾿ »γλΆ2ϑν᾿ς, » 8 ».», , -» 
Μὶ 99, 39. τὸ χαλὸν ὑνομὰ τὸ ἐπικληϑὲν ἐφ᾿ ὑμᾶς; ὃ εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε 

βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν ᾿4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαν- 
τόν, καλῶς ποιεῖτε᾽ Ὁ εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργά- 

8. ἐπιβλ. δὲ ς. Βοκ 69. ΗΓ ΒΥΥΡ ΤΉΡΕ .. ς 1 χαὶ ἐπιβλ. α. Αα 8] Ρ]ΕΥ τῇ 
1] ΡῚ οδἰἱχὶ 60 Βρά | εἰπήτε ΡΥ 5. ΑΒΟ ἃ]8 Ν᾽ ΠΥ] ἔὰ ΒγῪΡ ἅγτὰ ΤῊΡΝ 

Ηεβίον 184 ς (ΞΞ Θ6Ὁ 52) Δ αὐτῷ 6. ΟΚ Δ] Ρ]ΟΥ νρ (θὲ. 81:2) 8] τυ 
εδιῖχι Οος Βδὰ | ἐκὲν (8811 οἵη) ..ἕ Β ΗΕ ροβί καϑου ροη [χκαϑοι; ὁ. ΑΒΟῦ 

Α13 Ε᾽ νρ Β.ΥΡ δῦ Ογγ Αὺὐρ Βοᾶ.. ς (6000) αἀά ὡδὲ ο. ΟἾὍΚ 8] ῥ]οὸσ 
(ΟΡ 58} ΒΥΥ 4] οαἰχί ΤῊΡΙ Οες [υὸο ο. ΑΒἴοακ εἴς... Β᾽ 410 ΒΥΓ 600 
588} ἃγϑ ἐπὶ Ϊ μου (Α σουὴ 6. ΒΟΘΚ 8] ]6Υ ΠΗ (ϑμὖ βοαπιοῖϊο πι60) 50} ΒΔἢ 
Α1] Ογγίοι 584 4] 1, ηθα αἷ ᾿γΆοτα τῶν ποδῶν ς. Α 18. νρ ΒΥΓΕΪΓ 41] Αὐρ 
Ἡδβἷον 

4. χαι οὐ ὁ. 6Κ 4] Ἰοηρα Ρ] (27. 29. καὶ οτηΐβϑο οὐ) 8ὶ ΤῊΡἘ 415 Οδς ἀἶβ 
(ΤΏΡ ὃ Καὲ σύνδεσμος παρέλκει ἐνταῦϑα συνήϑως ἀρχαιξζούσῃ φρά- 

σει, ἐπεὲ ἀποδόσεως οὔσης ἐνταῦϑα τοῦ ἄνω εἰρημένου περιττὸς ὁ 

τύνδεσμος. Τίοια Οες : ὁ Καὶ σύνδεσμος παρέλκει, τυγβαβαθθ δά καὶ 

ἐγένεσϑε οἷς : ὃ Καὶ σύνδεσμος παρέκχλεν ἐνταῦϑα, ὡς εἴρηται, συνή- 
ϑως ἀρχαιξζούση φράσει, ἐπεὶ εἴς αὐ Βαρτα.) .. α΄ 1, 49. οι" οπΐβθδο 
χανο. ΑΒἘ Ὁ 8118 νρ Θ0ρ ΒΥ γα Αστῃ 4] Ογνῖοι 584 Α ΠΕ 6ἢ οαἰχὶ Αὑρ Βαὰ.., 
ΒΔῊ εὐ... ΒΓ δ᾽ (αἰϊια σαὶ 68ξϊ8 ἐπιῖον' υο8, ζαοίὶ 6818 ἐμά ϊοο8 εἰς) οτὰ αἰτιτηα 
(:: χαν Ὥθἢ τηΐπὰβ ΔΌ Δ]16:ὴ8 τπηδηὰ ΔΌΒΟΥΥοΙ αὐδηὶ ΟὟΤ ἃ ἴοἱΐ (6510 δὺ- 

ἰδαίατη 810 οἸασάμη εβί) [ πορήρων; (16 οἵ. ς δὲ ΟὉ 52 1η 49)... 
ΚῊΔΡΡ 4114 πονήρων. 

ὅ. τῷ χοσμω ς. ΑἸ ΒΟὔ, ἰΐϑιη 217. 48. 64. ΒΥΥΡ ὈΥΔΘΠλΪ880 ἐν, 239. ἐν τῷ χο. 

τουτω), νῇ Βεᾶ ἐπ ἄοο πιιπάο .. ς τοι! κοσμοι τουτοι! ο. τη ῥϑ8ο δοῃ 

41 Οδοἰχῖ, θη ΟΡ 5Χ τοῦ χοσμοιυ 6. ΑἸ ΟΚ 4] ρ] 860 ΗΓ 6οΡ δυτὰὴ 
ΒΥ 41] ΤῊ ἶχι οιόοιῃ Οροθοτῃ οαὐχὺς,, 118, Ρ]8π6 οἵ  βασιλειας .. Α 
ἐπαγγέλειας 

6. οὐχυ ς. ΑΟἾ 180. 8] αὐ νὰἱγ.. ς μη 49. οὐχ 6. ΒΟΤὍΚ 8] ρον οδιϊχί 
ΤῊΡἢ Οδο (:: δὲ πθὸ οὐχ ν. ὅ. π66 οὐκ ν. 7. Βαοῖ; οἵ 6. δὰ 1ο 7, 42.) | 
ὑμῶν ὁ. ΒΟΘΚ 8] ρ]6γ οδυχι ΤΏΡΗ Οδο.., ἃ ἢ δ] ὑμας 

1. οὐκ... Α 18. ΒΥΓΡ δοίῃαϊ χαὶ οὗ ἐπικεκλῆηϑὲεν 

8. τελ. βασιλ. .. Ο ΒΥ1Ρ ΔῚΡ 8] Αητοο βασ. τελ.} τὴν γραφὴν (οἷ. δ᾽ ΒγτΡ 



Τ6χ ἰοΐα Θχρίθπάα αἰ] δοἰλοῦδβ. ΕἼἀ68. 1.0.2,1. 1178 

ζεσϑε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νύμον ὡς παραβάται. 10 ὅστις γὰρ 
ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. 
11 ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί Μ φονεύσῃς᾽ εἰ δὲ οὐ 
μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου. 12 οὕτως λα- 
λεῖτε καὶ οὕτως ποιδῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευϑερίας μέλλοντες κρίνε- 

σϑαι. 18 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος᾽ κατακαυ- 
χᾶται ἔλεος χρίσεως. 

Ἐχ 20, 11 κ5. 

14 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα . 

81)... 27. 29. νβ οορ Βεὰ τας γραφας | σεαυτον (Β σαυτ.) 6. ΑΒΟΘΚ 
οἷο .. ἃ] ρ] 880 ΤΡ οαἰἰχύ ἑαυτὸν 

9. προσωπολημστ. ὁ. ΑΒΟ.. ς -ληπτ. ο. 6Κ Ἀ] υἱ να τ ὁτὴι 

10. οστις .. Ο ος [ Ὁ Θ0ρ 88} τὸν νομ. ολον  τηρησή ς. ΒΟ 8}3 (εἴ αἱ νάϊ 
81] τη) ΤῊΡΕ Οδς, ἑΐοηι (βογυανυόν) δ΄ νρ ΗΪΕΙ αἱ .. ς τηρήσει 6. ΘΚ ἃ] 
ΡΙ; ἰΐϑπι α 4152 πληρώσει, 18. πληρωσας τηρήσει, 813 τελεσει ] πταισὴ 
6. ΑΒ0 ἃ] Ε΄ (ρεσσαυετῖ) νρ (οὔεπαάαῖ) ΤῊΡὮ Οδο Ηΐοσ ἃ] .. ς -σει Ἐς. ΟΚ 
8] Ρ], ἰξζοιαθίβ οαἰχί 

11. εὐπῶν 6. ΒΟΘΚ 8] αἱ νὰ οἴηῃ .. ἃ επας [6 69. 106. ΒγτΡ ἀγπὶ δτΡ 
ΤῊρΡΙ Μη φονευσῆς, εἰπ. και Μη μοιχ. (:: οἵ Μο 10, 19.) [μοιχευεις, 
φονεῖς 6. ΑΒΟ ἃ] οδιῖχ βυσ οορ .. ς -σεις, -σεις 6. Καὶ 8] Ιοηβρο ΡΗ] ΤΈΡΙ]; 

ἰΐθιῃ α Οδθ6 -σὴς, -σής, ἰΐοτῃ πιοδολαδογῶ, οοοΐ 68 (Εἰ -ἀοτ8) θὲ νῷ ΒΔ} ἃ] 
Βα (4. 70. ἀγῇῃ φον. μοιχ.) | γέγονας .. Α 18. ἐγένου ] παραβατῆς .. 

Α 18. αποστατῆης 

᾿. 18. ἀνέλεὸς (Α ανανλ.) ο. (6 Ὁ) ΑΒΟΚ 8130 ἔογε οδιχί ρίόοτι (δς (84 ρ] 510 
αἀνήλεος, Ογγ ανιλεος, 18." ανειλεος, 14. ανηλιος) .. ς ανιλεως 6. ἃ 8] 

Ρὰ (180. ἀανέλεως, 8412 ανηλεως)ὴ ΟἿΥ ΤΉΡΕ | ἐλέος ρυ' .-. Καὶ 8139 ἔρσγϑ 
ΟἿγ 11.860 ἐλεον[ κατακαυχαταιν (Β ἴο8ῖ6 ΒΠ] -χατε, ᾿ΐοπὶ -χᾶτε νΕ] -χᾶ 
τε [αἱ εἀϊάϊε ΜΌ8461] ταῖμ 114) 6. Β6Κ 8] }] ΤΏΡΙ Οες οεεϊχὶ ἰΐοιῃ (Β΄ 
διιρετρίογταξιν αμξόπὶ πιϊβενὶοογάζα τιαϊοΐμηι, να Αἀρ580Ρ6 Ῥγχοτηΐββ Βεά 

ϑιρογεααϊίαὲ [ἰὰ Αὐρ ἐστι. αμέότα [Ῥγότη ἐπίπηι] πιϊδογϊσοττα τμάϊοῖο ἢ 
τῇ φμοπῖαπι πιϊϑογϊοοτάϊα ρταφζετέι" ἐμαϊοϊο) ΒΓ τὰ νῷ, ΒΔ} ΒΥΥΡ 8] Αὐβξ Δ] .. 

Α 815 νροοἃ ((οϑὲ6 52) οορ -χασϑο;; οὗ" ("Ιαἰοῦ, ἰδηλχθῃ ῥσῸ βρϑίίο νάϊν 

-χαται) νρϑοἃ εβγγ (ἐπαϊἑαδίπιϊπὶ ΡῈ πιΐδ. βροῦν τωάίοζιηι) -χασϑε. Ῥτδο- 

ἴοτοα δῦ8α σοηλιποίίοηθ οαϊἀΐπηιβ (εἰ. ΟὉ 32 [.π684 τηδἷ) ς, Βο (εἰν οὐ) 
6Κ ἢ 8] Ιοηρθ μὲ 600 88} ΒΥΥ 8] οδίΐχι,, ς ρύϑϑιὴ καὺ 6. τηΐῃ τὴ δοίῃ 

ὉΠ 5176 0 ΤΏΡ]; ἰΐθιη Α 816 Εἴ νῷ βυγρ Οδο Αὐρ Βοά δαἀὰ ὁὃδὲ (ἰϊ6 1.π84 
τα ἶμ), ἰΐθιη ἅττ ΟΥΥ (ᾺΡ ΝίοἝΘρΒ) Ῥτοτῃ γαρ, οἵ οἷ. βαρτὰ τὴ | ἔλεος ὁ. 

ΑΒ (αΐ 6ἀ Μα]) 4] βδΐ τπὶὰ ΤΩΡ .. σακ (εἰ. Β νάϊγ δρ Β1])} 1 4] ῥ᾽ υβῦ9 
Οδ6ς ελεον (Ϊ. 6. ἐλεῶν ὃ Βεἃ νν ποῃ ΘΟΕ ΣΙΏΔη() 

14. το ο. ΑΟἾ ἜΚ 8] υἱ νάϊ{χ αγε οἵηη ΤῊΡὮ Οδο οδἰϊχὺ οἰδοτα, ΤΠ, οἵη 
6. ΒΟἢ ἢ (υμας ῥΓῸ το) 99. (γὰρ ΡῥΓὸ το) :: ἰάθη ἔογθ οἀἂά ν. 16. οτὴ 

το οἱ Ββἰπαῖ 8 1 Οον 1δ, 82: αὐ ὄφελος τηλρὶβ αυδη τὸ ὄφελος ἰδίῃ ἴῃ 
τηοάστα αἰεὶ Ββο] τὰπὶ, οὗ ϑδίθρῃ. ὙΠ68. βὰ δ ἢ. ν. [λεγήη (α ἃ] λέγει εἱ 
μῆ ἔχει) τις 6. Β6Κ 8] υὐ νὰϊγ ἔδγϑ οἵωὴμ Β.17Ρ ΤΉΡΙΕ Οδςο οεἰχί βίθοιῃ 
Αὐυξ (εἰ πάσηι ἀϊοαὶ 86 φιιβ λαδοτε) .. 1ωπ τις λεγή 6. ΑΟ ὅθ. 41 νιν ΡΙδν 



1711 ΙΑΟ. 2,18. ΕἼ465 ἔδοϊϊ5 ρσορϑη δ. Αγ μϑιηὶ ϑχθιρίυϊῃ 

Α « “- : μνενῇ Α 

δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; 1Ὁ ἐὰν δὲ ἀδελφὸς 
»᾿ μ Α τ ὦ ’ Ἁ " “ν 

ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρυν τροφῆς, 
ὃ 4 ὔ χω ςῳ « --. ς. ὔ 

10 εἰπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμὼν Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ», ϑευμαίνεσϑϑ 
Α ; ἐ Α - Α 2 “- ᾿ Σ  φι - ἢ , 

καὶ χυρταζεσϑεὶ, μὴ δώτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τυῦ σώματος, τί 
Ω Δ ς- ᾽ Α Γ 

τὸ ὄφελος ; 11 οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν 
{ 3 ε ’ 18 2 3 3 “- -ῖῶ ’ ΠῚ 3 ΙΝ , Υ̓͂ . 4,56, καϑ' ἑαυτήν. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις δυ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχῳ 

- Α Α - ᾿ ’ - 

δεῖξόν μοι τὴν πίστιν συυ χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν 
᾿ Α σ Μι 1, 30. ἔργων μου τὴ» πίστιν. 19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ὁ ϑεός ἐστιν; κα- 

ι οὐ 8,4. λῶς ποιεῖς χαὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 20 ϑέ- 
᾿ - - » “ ς Α “- 

λεις δὲ γνῶναι, ὦ ἀνϑρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων 
2 ἐς Α “ ᾿ ἕ - . 

“0. 32,9. ἀργή ἔστιν; 21 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώϑη, 
ΗΘΌ ΣΙ, 17... ἢ τς ἃ ᾿ 

ἀνενέγκας Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον; 22 βλέ- 
΄ { Ὡς “- 4 - ἐ 

πεις τι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἢ 
9 . Α « 

ΟΝ ἐπ ὁ πίστις ἐτελειώϑη, 20 καὶ ἐπληρώϑη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα ᾿Επίστευ- 

14. ἡ πιστις... Β΄ τὸ Μά68 βοῖα 

1ὅ. δὲ ς. ΑΟΘΚ 8] Ιοηρθ ρμ] νρὶ Β.ῚΡ ἃ] ΤΊΡὮ Οϑο Βϑᾶ (888 Ογγ εαν γαρ, 
ΒΥΓ καὶ ἐα») .. Βὶ 8] ρΡ]υδβ0 Κ᾽ τὰ σορ 58} ΔΤ 8] οδῦ οὐχ (6099) και (Α 47 
ΔΤ ἃ] η)ὴ λειπομένου 6. ΒΟΚ (ῸΡ 858} βυγυΐν Απεοο θΣ,  ς (μη) δαὰ 

ὠσὺν α. Αα 8] ὀοσγί ρ]δὺ οδιχι ΤῊΡΗ Οδς (νρ οὐ ἡπάϊροηί, δ᾽ οἱ ἀεδῖ: οἴδ, 

τὴ εἰ ἀεζιετὶξ 6ὲ8) 

10. εἰπὴ δὲ .. Α 814 Βυὺ ΒΔ} (600 καὶ - δὲ) οί ΔΥΡ 8] καὶ εὐπὴ 1 οἱ 
(νά Ὁ) 18. ὑπαγε | 1. οἵὰὴ τὸ 6. ΒΟ" (:: νά δᾶ ν. 14.) 

11: ἐχῆ εργ. ὁ. ΑΒΟΚ ἢ 8] τὴῦ Β΄ πὶ νρ 88}} ΒΥῪΡ ἃ] οδἰϊχὶ Βοᾶ,.ς (ΞΞ- αὖ, 
52) ἐργ. ἐχ-. ὁ. ἃ 8] Ιοῃβ8 Ρ] (60Ρ βυγ 110 66) ΤΡ Οδο 

18. αλλ ο. Βοὰ οἷο .. Α αλλα [ χωρις ὁ. ΑΒΟ ἢ 415 ἔοχο Η νρ οορ Β8]" 

. δγυῦῖ δ γὴ 41 Εδυβίζεθ Κδ]ν .. ς (ΞΞἨ αὖ 532) ἐκ 6. 6Κ ἃ} ρ] δτ1Ρ 8] οδιϊχι 
ΤΡ} (Ο66 οπι χωρ. τ. ἐρ7.)  ἐργῶν 6. 48 18. 09. 18. 88. Ν᾽ νρ οορΡ 88]" 

Βγγαῖν ἃ] (68. Ν᾽ 5] οἵα οἴ. σοι μοδβί πιστιν) .. ς (α 090) αἀἀ σου 6. Π6Κ 8] 
ΡΠ ΘΓ ΔΓΡ 8 ΤᾺΡΒ οδεχι [8 σοι δείξω... Η᾽ δίῃ οι ] πιστιν δ. ΒΟ 18. 
08. 69. 28. Ε΄... ς (α 90) 1 δάἀὰ μου ς. Αακ ἃἱ ρὑ]δὸῦ νν μεσ οδὲ ΤΉρὶ]ι 
Οδο (ἢ νξᾷ Βγγρ οἵζ μου ρΡοβῖί ἐρ7.) 

19. εἰς ο (Β 69. ΤΡ οπι) 3ὲ. ἐστ. (ἢ 46 .}}}0 5] ΟΥΣ οἴῃ) ς. ΒΟ 69. ΒγΓΡ 
( δϑίῃτο 8] Ογγίομ δῖ) Ρἢ .. [ἢ εἰς ἐστ. ὁ ϑε. ς. Α θ8. νῷ Ο0Ρ Β8ἢ 
ΒΥ ΔΓ ΔΘΙΏΡΡ Ογχίοι 8. κὸ ϑὲε. (εις δΔάὰ ἧι τηρ) ἐστ., ΡΒ-ΑἸ3»91 
ἐστι ϑέος .. ς ὁ (] οΤη) ϑὲε. εἰς ἐστ. ὁ. ἃ 8] ρ] 91ὰ οδεἰχι Ο6ς 

20. ΑΙ΄' ἀσπὶ ἂἃγΡ οἵχὴ δὲ [ αργή ο. ΒοΟἢ 21. 29. Ν᾽ δὼ δῇ [ἃ ἀδπηιϊὰ 4] 88} 
ἈΥΤΩ͂Θα Αὐρ Βοᾶ.. ς νέχρὰ ὁ. ΟΥ̓Κ ἃ] ρ]ὲγῦ νβ ὁορ 8] πὰ ΤὨΡΗ 
Οεο οδυϊχί τ; ὁ νν, 17 οἱ 20. 

22. αἰ συνεργει, ἰΐδτῃ 8 σοορογαΐιν ᾿ ἘΔὰ ρΡ] (εἰ. ΥΥιδέ Θ6Ὁ δ2 [μη) ετέλει- 
ἡϑη: 

28. α 69. νν [6.6 οσὴῃ οπὶ δὲ 



οὐ Ἐδβ8ὺ πιρσχϑέγοἶβ. Γὐἰηραβδθ ἀδὰ8 ἀ1161}15. ΙΑΟ. 8,4. 175 

σεν δὲ ̓ Αβραὰμ τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλυγίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ δε: 8. 

φίλος ϑεοῦ ἐλλήϑη,. 24 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνϑρωπος 5.5, 88. 
καὶ οὐχ ἐκ πίστεως μόνον. 20 ἁ ὁμοίως δὲ καὶ ἹΡαὰβ ἡ ῆ πύρνη οὐχ ἐλ ες 

ἐξ ἔργων ἐδικαιώϑη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἊΝ 11, 81. 

ἐκβαλοῦσα; 26 ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, 

οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων τεκρά ἔστιν. 

ΠῚ. 

4 Α 3 
1 Μὴ πολλοι διδάσκαλοι γίνεσϑε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι 

ὡς ’ ’ ΕΣ: , Ὡ . ,7 μεῖζον κρίμα λημψόμεϑα. 2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἁπαντες" εἴ τις 
3 2 , τ , », ἢ» ᾿ - Α 

ὃν λόγῳ οὐ πταίει, ουτὸς τέλξιος ἀνήρ, δυνατὸς χαμιναγωγῆσαι καὶ 
ἰὼ 4 - 2 » “- [κω Α Ἁ » , ’ ὅλον τὸ σῶμα. ὃ εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 

2 5 ’᾽ 4 - 

βάλλομεν εἰς τὸ πείϑεσϑαι ἡμῖν αὐτούς, καὶ ὅλον τὸ σῶμα μετά- 
», σὸς ων νιν Ἂν “- " νὸν» γομδν αὐτῶν᾽ 4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέ. 

μὼν σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου 

34, ορατε ο. ΑΒΟ ἢ Α] πιὰ Ε΄ νρ' 00} ΒΥΓ ΔΘΙΒ 4] οαιχὶ ΤῊΡΕ Βεὰ.. 

ς (αὉ 852) δἀὰ τοινυν 6. αΚ ἃ] }] δῦ Οδς | μονον .. 415 ΤΙρὶι μονῆς 

2ὅ. ομοιως .. Ο νν δἰΐᾳ οὕτως [0 81} ννὶ τὴυ οτῃ δὲ Ϊ ἀγγέλους 6. ΑΒΚ 4] 
Ἰοηρ Ρ] νῷ β8υγΥ} 5]8' δὺρ οαὐχὺ ΤΏΡ Οδο Ββὰ .. σακπιβ' 8] τι Η (6α- 

»ϊογαίοτεβ 6 12 ἐγίφιιΒ 19γαδ 61) 600 ΒΥΤ ΒΥΥΡ ἸῈ8 (φωρζοταίοτεϑ 7οδιια!) 

τὰ 8ἃτϑ δοίῇ 8Β]Ρ}Ρ19᾽ χατασκοποῦυς 

26. γαρ (δ΄ ΟΥ δὲ) .. Β ΒΥΓ Δοίῃαῖτ Ἄστὴ οἵη τῶν... Β 69. ΟΥ οπὶ (4] 8114 
χωρ. του πνειμ.) 

ΠΠ|Ι. 1. πολλοι (ᾳ πολλυ) διδασκαλον.. τὰ πιμζϊοφιὶΐ [ λήμψ. ας. ΑΒΟ.. ς 

ληψ. ς. 6Κ οἴ Χ6}} (α -ψωμεϑα) [Κὶ μείζονα κρ. 

ῶ. δυνατος (416 Πδπὶ ΤῊΡὮ δυνάμενος) .. οὔ (νἀ) δυνατὸς τε (γε; ψοϊοεὶ 

[864 ἀδπια 41 οί, η8] φέΐαπι [586ἃ οἀἀ 8114 αμέόπι]}; Δομαί Γ αο ροίε5) 

8. εὐ δὲ (69) ο. ΑΒΟΚ 8] μ] 830 β΄ νρ (Ε΄ νᾳ 8ὲ ατέοτι, ςἀἀ ἂρ Βρἃ εἰ Πιοῦταρ 
δοιὰ απμέθηι [56 Τ,οὔγαρ, 51 ποη οϑὲ οοτητιπίαμα οὐτὰ 5ἴοαι"], τῇ φιατα 
6790) ΘοΡ δ᾿ Ὠδπι3» 31 Οθο... 6 ὃ: ἴδε ς. Ο 8] ἔεγϑ ΤΉρ]" (πῃ οοσλτ : 
τὸ μὲν υδὲ αντι του σκοπει); ἰΐθτη ς δου ὁ. τηῖῃ αἱ νάϊ ῥδιο οδιίχί 

(ΒΡ 858}} 8] ἐγοδ, ΒΥ 6066 θπΐηι, ἈΘΙὮΡΡ δὲ 6606, δαί οἱ ἐπβιρον δ(ο) 

Α 815 υτὴ ΒυῪΡ τὸ στοια | εἰς 6. Β6 ϑτῃ "421, ς προς ] ἡμῖν αὐτους 
(αν «. Αο 40. 78. 98... ς π αὐτ. ἡμ. 6. Β6Κ 8] ρ'εγ θδῃ ΤΡ δος 
Ι! αὐτῶν ἢ. 1. 6..Α 8] αἱ νά{τν οαἰΐχὺ, ς (1μπ 49.) δπίθ μέεταγ. 6. ΒΟΘΚ 

4] Ρ]ὸσ δὴ ΤἼΡΏ .. ἃ] δ|1]4ᾳ τὰ Οδθ6 οἵχ 

4. ἐδοιν.. 34. εὐ δὲ [ τηλικαυτα .. Β Ἀτϑθιῃ τὰ [ ανεμ. σκλὴρ. 6. ΒΟΚ δὶ 
8. Ρ]αγ δ᾽ τὰ νῷ Βυγυϊ ΘῸΡ 88} οαἰΐχὶ δι Βαὰ .. ς σκλ. ανεμ. ὁ. Αα 

81 Ρ] δοίμυϊγ δὺρ 81] ΤῊΡἢ Οθ9 



4Ρ.189 (140), 
8. 

4 

110 ΙΑΟ.8,5. [Γἰηρυᾶ ἱρη18 ἰμϑίδν 8ο ἀ 61} [ἴτὰ6 ἀοτηδηάδ. 

5 « - 4 - 

ἂν ἡ ὑρμὴ τοῦ εὐϑύνοντος βούληται" Ὁ οὕτως καὶ ἡ γλώσσα μι- 
ΝΥ λ : 3 Α Α " ἐλ 2. - ὃ Ὶ "λί - [2 ᾽’ ῃ ὕ}7; 

χρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πὺρ ἡλίκην ὕλην 
ἀνάπτει. Θ᾽ καὶ ἡ γλώσσα πῦρ᾽ ὁ κύσμος τῆς ἀδικίας ἢ γλῶσσα 

᾽ - [4 - φ - [ μῷ 4 

καϑίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλυν τὸ σῶμα καὶ 
“ Α .-- - 

φλογίζουσα τὸν τρυχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλυγιζομένη ὑπὸ τῆς γεέν- 
- ’ Ἁ - “- ᾿Ὶ 

ψης. 1 πᾶσα γὰρ φύσις ϑηρίων τὸ καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τῇ καὶ 
Ρ] ’ ᾽ ι Α ᾽ “- ᾽ὔ “ΠΥ ς ᾽ 8 Α 

ἐναλίων δαμαζεται καὶ δεδαμασται τῇ φύσει τῇ ανϑρωπίνῃ, ὃ τὴν 
ΓΞ 4 ἢ , ξ . 

δὲ γλώσσαν οὐδεὶς δύναται ἀνϑρώπων δαμάσαι᾽ ἀκατάστατον κα- 

4. ἂν (Ά] ἐαν) .. Β 58ἢ οἵη  Β (πι816 υἱ νάϊν Μαὶ -ληται) 1. δι " 4531 
βουλεται, 69. βουλοιτο 

δ. οὐτως .. Α 8158 οορ ὡσαυτος  μεγαλὰα αὐχεν ο. Αοὐῇ (νῷ Βοὰ πιαρπα 
ἐπαϊέας [ἴὰ 8] 6αι.}, δ᾽ πιαστια οζονίαζι, ἈΔΥ] πιαρσπα οαπζίαϊ) .. ς 49. 

μεγαλαυχεν 6. ΒΟ ἋΚ δἱ αὖ νάτγ οὐ (τὰ πιασητοφια) Τϑιη οδὐἶχὶ ΤῊΡΗ 

Οες (:: 4ᾳυ86 νοχ αἀαὴ δα {158᾽ πὰ 511, ργϑοίογαηάστη μέγαλα αὐχ ει) 

[ ἡλίκον 6. αὐ) ΒΟ" νᾳᾷ ΟἿγχ Απίος δὺ Οθο Βεοᾶ (:: δαί δυιοεῖπι 10- 

608 608 υδὶ αὐ [μποΐλη. Ηδγοί. ὅ. δὶρ ηἰἤοεὶ ᾿μαπέμζι8) .. ς ολιγον ς. 

αἸ(ναἰγ)οῦἊΚ δἱ αἱ νάϊν οἴηη Ηἶ πὶ αἱ ρὶοσ δὶ οδιχὺ ΓΠΡἢ [ ηλικὴν 
ον τὴ ΒΔ} ΒΥΥΡ (5 τ} 161 ΟΡ ΒΥΓ 81) πιασπαῆι 

ὃ. ἡ γλωσσα (ποι ἐμέογραπχίπηαβ ἅμ ἤδη νοοθπὶ ργϑθϑαῃθ τὴ : ἴξα εὲ 

ζΐησια ἰρτιῖβ 68ὲ. εἰ πιιηάτι8 ἐπι χιϊαξί8 6 ζϊισιαπι δοπδίας ἴπ πιοηεδγϑ 
ποϑβίγίβ, φιιας πιασιϊαὲ οἷς. 1, ποὴ ἰηΐοτρρ ἰπὰ6 80 καὲ ἡ υ8ᾳ μέλ. ἡμῶν. 
ΑἸΙτον ΕΓ ἐσπῖβ βασοιζὲ τϊχιαϊι8; ΟΡ ἐρτεῖβ 68ὲ ἐπ ϑρϊεπάζογεοηι ἐπι ᾳιτίαξϑ. 

τ εἕ ογπαΐιι8 [οἵ εἴ. ΤΈΡΆΕ οὐ Οδϑο κοσμεῖ τὴν ἀδικίαν διὰ εἰς] ἐπέᾳφιϊ- 
ἰαἰϊθ: Βγτϑ0} δὲ ἡππιτι8 ροοσαΐέ νοϊιε δίίυα 68ϊ, δὲ ἔρ8α ἴΐπσια εἰς. Νας 
πορίβουπη ἔδεϊ! [810Ρ0] 4,10 ρ( 3, 158} χαϑιστ. 6. ΑΒΟΚ 8)]8ὅ Εἴ τὰ νβ φορΡ 858}} 
ΒΥΥ ΔΥτῺ πιο οο δ 1 8γὴ ὁ 4], ς (6090) ργϑθιὰ οὐτῶς 6. τηΐῃ ΒΥΤΡ 6." 
ΔΥΡ οὐχὶ ΤΊΏμ Οδο;: ἰΐθηι ἃ 1060. 8] οὔτ. καὶ (86 εἐ 6066)  γένεσεως 
ιἀρηοβοὶί οἵ. [8106] 1]. 1]. εἱ 4,1. Ῥγδοίογθὰ 8] νρ ἃ] τὰ δἀὰ ἡμωνὴ)., 

8Β0Π01᾽5᾽ Ογγὺ αἀϑοτγὶρίαμι: ἀνάπτει τὸν τροχὸν τῆς γεέννης, τοικέστι 
καὶ ἐγκαίουσα καὶ κατατρέχειν ἡμῶν ποιοῦσα τὸ πῦρ. ἴΐοπι Οδς (πδς 
ἴθτϑ δἰἱίοσ ΤῊΡ}Ι) : φλογέζεν τὸν τροχ. τῆς γεέννης, τουτέστιν ἐχκαΐει 
καὶ ἐρεϑέζεν καϑ᾽ ἡμῶν τὴν γέενναν, ὡσπερεὸ κατατρέχειν ἡμῶν ποι- 

-Ψ “ Ν] -ψ -- 

οὔσα τὸ πῦρ - - εἰ μὲν οὖν τῆς γεέννης ἔχεν, ὥς τινα τῶν ἀντιγράφων 
ἔχεν - - εἰ δὲ τὸν τροχ. τῆς γενέσεως, τὴν ζυνὴν ἡμῶν φησίν. ὕὈττδιη- 
4ὰ6 Ἰδοίοποιῃ ἰοβίδηίαν οἷ. Β6ῃ 0] 1 οὐ 108 ((Γ αρ. Μαιπδοίστη ΧΙ. ρ, 
191. κ. φλογ. ὑπὸ τ. γεεγνῆς .. τὰ 6ἐ ᾿ιΠαπιπιαῖιν α φοκίδενα (ρτϑοςοαϊ: 
εἰ ἰηϊαπιπιαὶ τοίαπι σεηπίξιγα ) 

Ἴ. Α(11. 41. οπι τὲ 866; 11. 18. 99. ΤΉΡΕ οπὶ τε ρὺ | ἐναλιων (Ν᾽ παέαπ- 
ἐζιηι, τὰ δοϊιατγιπι πιανὶξίπιαν.) .. να (οἴ. δὰ ἔπ) σσέογογεπι (Β6ἃ οἀ ἀδ|ῖᾳ 

ΔΡ γδβτη οἱ Ἐδβίίϊατη σοσέογιη) [ δαμαΐ. καὶ δε. (ΒΥ οπὶ κ᾿ δεδ.)} .. ὁ 
δεδ, κ. δαμ. 

8, δυν. ανϑρ. δαμ. ς. 6 Δ] Ιοῆσα Ρ}ὶ Ογτίοι 124 Ῥ δὴ ΤὨΡΗ Οδα οδιϊχι 
οἴδοπι,, 1 δαμ. δυν. ανϑρ. ς. ΒΟ ΒΥῚΡ ; ἰΐϑτη ΑΚ 4] δυν. δαμ. ανϑρ. 

Ι ακαταστατον ὁ. ΑΒ Ἷ. νρ (ἱπφιϊοίιμ) Ν᾽ (ἑποοη δία" 8) ΘΟΡ δυῶν Ηΐδτ 



δ Ἰΐησυᾶθ ἀθαβα οὐ αϑὰ. 6 νοτὰ βαρ ϑηΐία. ΙΑΟ. 8,17. 177 

᾿ ᾿ ὕ» ’ 9 2 - 3 “- Α ’ 

κόν, μεστὴ ἰοῦ ϑανατηφόρου. ὃ ἐν αὐτῇ εὐλυγοῦμεν τὸν κύριον 
ΑἉ Α ὃ »- ΄' 

καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεϑα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καϑ'᾽ 
ὁμοίωσιν ϑεοῦ γεγονότας" 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται 

2 ὔ Α ’ 7 “ 2 ,» .» - ω ’, ( εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μύυς ταῦτα οὕτως γίνεσϑαι. 
ξ 4 - ᾽ - - ᾿Ὶ 

11 μήτι ἡ πηγὴ ἔκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὺ. γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 
12 μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῇ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σύκα; 
οὔτε ἁλυχὺν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

. Α Α 3 φις - - 

10 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 

ὠναστρυφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἕν πραὕὔτητι σοφίας. 14 εἰ δὲ ζῆλον 
᾿ . Α - ’ὔ “- - 

πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριϑείαν ἕν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσϑε 
ἝΡ Ὅν, ἢ ᾿ς π-τἴἷι οι ἢ, , 1ῆ ,», ἡ σ΄ -ε ’ 
καὶ ψεύδεσϑε κατὰ τῆς ἀληϑείας. 1Ὁ οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία 
ἄνωϑεν κατερχυμένη, ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 10 ὅπου 

ΕΣ 4 " Ἢ Ξ ἊΝ Ξ 
γὰρ ζῆλος καὶ ἐριϑεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πράγμα. 

ε Α ν- ᾿ 

11 ἡ δὲ ἄνωϑεν σοφία πρῶτον μὲν ἀγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, 
9 ’ 3 [4 3 ’ " αὶ 3 ἄν; 3 ’ 

ἐπιδικής, εὐπειϑὴς, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαϑῶν, ἀδιάκριτος, 

Ῥϑ]δρ 164 ἑῃοοπέϊπεπς .. ς ἀκατασχέτον «. Ο6Κ 8] Ρ]6Γ τῇ (πεο γείζίπεγε ἃ 

ηιαῖο [αἱ 18.160} κακῶν ρτο κακο»}]) βυσαἱῦ ἃ] Ἐρίρμ51 διὰ ΤΡ Οθο 

9. κυριον (α΄ 6. ΑΒΟ Α]" δ΄ νρῖηβ (ἂρ 1.1} ΒγΥ Θ0Ρ δύῃ Ογιθβϑι 107 ς 
ϑέον 6. 6Κ ΑΔ] ΡΙοὺ νᾷ 5.1Ρ ἃ] Ερ!ρ}814 δ ΤῊΡΩ Οδς οδεϊχὶ | γεγο- 
γοτας .. κα 416 Πδιὴ γεγενημένοις, ἃ] γενομένους 

12. οὐτε (18. 31. 239. 60." Ογγ ουδὲ) αλυκ. (Β᾽ δαϊπιαοίάιηι) γλυκὺ ὁ. ΑΒΟ 
(οι " οἱ") 18.21.29.66.}} 88. 142. νῷ (ΒΥ ἃτϑ : ἠΐα εἰ. ἀχια 8αἶϑα ποῊ 
οενὶ ροϊοσὲ ἀμϊοῖβ; οί δῖο ψμοχιιθ εὐσοὸ δἔ αφμα ἀμζοῖβ ποη ὁτγῖέ ἀπιάτα, εἴ 

αφμα ἀπιαῦα οἷ. ποῆ ὁτὲ ἀνοΐβ ; ΘΟ 0 τέα γοπὲϊ ἀμϊοΐ ξασεγα ἀφιαπὶ ἀπιαγατα) 

Ογγθβϑίο  ς (Ξ 60) οὐδέμια πήγη αλυκοὸν (415 ΤΏΡ Οδς αλικον, 48. 
αλμυρονὴ καὶ γλυκὺ 6. αΚ Δ] Ρ]6Γ ΒΥΥΡ ΔΓΡ 8] οδιἰχὶ ΤΩΡ Οες. Ῥγδϑο- 
ἰογοα ς (6 009) ργϑϑῖῃι οὕτως 6. Οὔ 6Κ 8] μοῦ γν ρ]6γ (86ἀ ΒυγΡ 6.5) ΟΥυ 

οδεῖχι ΤΏΡΏ Οδο : οἵχ 6. ΑΒΟΐ 88. ΔΙῚ 

18. τις (419 εὐ τις) .. Καὶ 8] τη ΔῚᾧὃΡ οἵχ |[ [μη ἐν μὲν, δειξ. 

14. 18. ὅθ. 108. εἰ δὲ αρα  ΑΒ᾿ ἐρειϑειαν ] τή καρδια .. 817 δ᾽ 8 νρ 
ΟῸΡ Βυγυτ ἄτη 8] Βαὰ ταῖς -διαις) κατακαυχασϑε ... αὶ Α1}} καυχασϑε 
(8 φυΐά αἰαραπιϊιιϊ [ὁχ οἰδυαπιίαϊ οτίατα ραίαν! Μανδη.}) 

18. αὐτη (Β' οπι) ἡ σοφια .. ο ἱὰ ΤῊΡΕ ἡ σοφ. αὐτὴ, ἘρίΡρᾺ 305 ἡ αὐτὴ 
σοφ. [[αλλα ο6. Β 8] αἱ νάϊν ΕρΙρΡῃῆδς, ς Τὴ 49. αλλ ο. Ασα εἷς 

16. ἐριϑεια (-ϑεία οἱ δυῖθα -ϑείαν οΚ Δ] πιὰ; ς -ϑεια εἴ -ἐθειαν) .. Ὁ 
ἐρεις [ἃ 814 νρο δά (Ὰρ 1.}) Β0Γ ἐκὲν χαὺ 

11. δὲ (εἰ. ΕρὶρΒϑθ6),,, 14 γαρ | ἐπειτα (οἷ. ΕΡΙΡΒ) .. 1ἃ οἱ] ἐπεξιχῆς 

(Ερίρῃ οπι) εὐπειϑῆὴς (ἰϊα 6[. δοραγαίθ 8 οἱ ϑῖὴ πιοάεβία βιαάιδιϊι8).. 
ἐἰ υϑγεοιμάδας οοηβοηπέϊοηϑ, γᾷ (οῖ. ἴα ἀδῃαϊὰ 4) πιοάοδία διιααἀιδιἰῖ8 δοπῖβ 

δοπϑοηζέοηδ (οἀ 81 πιοᾶ. δοη. σοπ8. δια.)  καρπωὼν .. ὁ ([  ὀογδβὶῦ ) 81" 

Ὀἱὰ δὰὰ ἐργων [ αδιακρ. .. 81 Δ]ῖᾳ ευδεακρ. 
ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΕΥ. Ν. Τ. Εἀϊϊς, 7. 128 
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1718 ΙΑΟ. 8, 18. δηα ἰδ ̓ ά4ο διρίομάα, Μυηᾶπθ ἀθο δάνοσγβαίαι, 

ἀνυπόχριτος. 1δ᾽ καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς 

ποιοῦσιν εἰρήνην. 

ΙΝ. 

- Α ἘΡῈ «- 

1 ΠΙόϑεν πόλεμοι καὶ πόϑεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντοῦϑεν, ἐκ 
τι. - - - - Ξ ε κα 

κοι τῶν ἡδυνῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 2 ἐπι- 
᾿ς Α Ε] Ν - ᾽ - “ Ἁ 3 ’ 2 

ϑυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε᾽ φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δυνασϑὲ ἔπι 
-ο ’ Ν .κῳ 2 Υ̓͂ Ὶ Ἁ Α 5 - 

τυχεῖν μαχεσϑὲ γλιιι πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσϑαι 
- « - ς Ἂς. τα Α 2 ’ , “- 2 »ν μ4 3 

μετ, τουμᾶς ὃ αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσϑε, νὰ ἐν 

ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. 4 μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ 
ἀν φιλία τοῦ κόσμου ἔχϑρα τοὺ ϑεοῦ ἐστίν; ὃς ἐὰν οὖν βουληϑῇ φίλος 

11. ανιποκριτ. 6. ΑΒΟ 4]8 ΕΓ 85 νῷ ΔΓΠῚ ΟΡ ΒγΥΡ 8] Ὁϊά δὰ Βοὰ.. ς 
(6 000) ργβϑϑῖὴ καε 6. 6Κ ἃ] Ἰοῆβρθ Ρ] ΒΥ7 8] οδἰΐχί ΤΡἢ Ο6ς 

18. δικαιοσινῆς 6. ΑΒΟᾷ 8] ρ] ΤῊΡὮ .. ς (ΞΞ 6 532) ῥτγϑβϑιῃ τῆς 6. Καὶ 8] ρῃῃ 
Οος οϑδιϊχί 

ΙΝ. 1. ποϑεν 8686 6. ΑΒΟ 8]5 Ν᾽ τῇ (οπι καὶ) 0} ΒΥῪΡ γα Απίοο ἢ}38 οδἰϊχι 
ΤῊΡὮ Ηἶἴογ .. ς (ΞΞ 6 { 852) οπι ς. ΘΚ 8 Υνᾷ Β.γ ἃ] Οες [ἐν ὑμὲν... ἃ 
ὅ. ροβῖ πόλεμον ρΡοῃ 

2. φονευεξτε .. 64ἃ τηὰ (εἰ Εταβιῃ. 866. δίᾳιθ 6ἵ. [Δ {}.} φϑονειτε δοῃίσα 
[6βί88 οἵὴὴ | [πη ἐπιτυχεῖν. ] ς πολεέμευτε, Ϊ οὐκ (Α οὐχ) ἐχέτε 6. ΑΒΘΚ 
ἢ 8] Ιοῃρδ Ρ] ἔῃ [0] 4] .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ἀὰ δὲ ὁ. τα αὐ νὰ ῥδῦο; ἰζοῃ 
α΄ καὶ οὖκ ἐχ. 6. 8] ΡΙυ830 ΕΚ γρ 600 βυγϊ 4] τὴ ΤὨΡἢ Οδς (οδίχι 
και ο. ἔχ. δὲ) 

8. δαπανησητε.. Β -νήσετε 

4. μοιχαλιδ. 6. ΑΒ 18. Ἰΐδτη (μουχον ὀχρτπηθητ 08) Β᾽ ()ογπίσαΐοτε8) να 
(α(ἰιϊέοτί) ΒΥΥ ΘΟΡ δοίμα!Γ Ἀγ Βαᾶ... ς ρῥΥδϑῖὴ μοῖχον καὶ 6. ΑΚ 8] Ρ]6Γ 
ΒΥΤΡ ΔΥΥ 8] οδἰχί ΤΉΡΗ Οδς (:: 060 ἰἀδηΐάδπι οοηβί ἀογαΐο ΠΟ ροΒβΒΌση 

ααΐῃ θησατῃ ΟΕ δι πῇ ΘΟ. ΟΠΘΙὴ ἴϑιὴ ἴῃ 6α, 8ΠΏ1 1841. ᾿. ΧΙ. ἃ τὴὟ 

ἀοίθηβδιη, ροβίβϑ ν 6 7Ὸ τηλχίτηθ ἃ ΕὙΤΖΒΟΒΪΟ οχρ]οβδῃ. Αποίοσι αίθπι 

Θηΐτη ἃ [ΘΒ [10. μαθοὺ ᾿ηβίρηθιη, ργϑθβου πη ααυτῃ δβίδίθοσθ ποὴ ᾿ἰσοδὶ 

᾿πίογργοίθβ νϑίθτϑϑβ ἴῃ οἀά. 8818 4]1υἃ ᾿πνϑηΐβ8δ8 αυδτη μοιχαλιδὲς αυϑτὴ- 

ΥἹΒ ὕΓΤῸ ἱπίογργοίδηαι ᾿ἰθοσίδίθ ἤθη ἔθσηἑη πὶ 864 ΤΙη8Δ86. ΘΧΡΥΪΔηΐ. 

Ασοραϊξ αὐοα Β᾽τ 1 16 7 ΔῸ 0518 οἰΐτὰ ατσϑοοὶβ ἀϊοὶ ργορδέυσα οβὲ. Οὗ 

Ο. Ηδογμλδηπὶ ἀ188. ἂς ΟἿ, ᾿πίοσρυ. Ρ. 22. υδἱ οβὲ : οοὑποφάτιες ταϊῃὶ 
ααΐάσηη οἱ :Ἰάθτὴ 6586 νἱἀδηίν αὐ δγγδοῦβῖὶβ ποταγωγέδες δπαϊοθδπί 

οὐ οὔ οδιηάθη) οδυββδπι αἰοςϊ σΘΏΘΥΘ ἔδιηϊηΐηο, Θυοᾶ δἀρυᾶ Αγ ϑίοί. 

ῬοΙ. ὅ, 11. Ἰορίταγ οἷον περὲ Συρακούσας αἱ ποταγωγίέδες καλούμεναι 

- τϑοῖβ βουϊρίμτῃ 6888 οβίθηαἑς ῬΠΟΩΣ δἀποίδίο: ποταγογέδες" φάνται 

ἢ μηνυταί. Ναο ἀυδ᾽ πάπα ραΐο. ααΐπ 1} ποπ ἔδιηΐηδα β6α νἱτὶ ἔμ 6- 

γἰπί : αυδγθ ΡΙ αἱ. 608 ἴῃ ΏΊ0η6 6. 28. τοὺς καλουμένοις προσαγωγέδας 
νορανἱς, [άθπι ἰπ }106}10 ἀ6 ουτϊοὐτἐδίθ ». 632. οχίγ. - τοὺς δὲ. προσ- 



Οοπέτα δβυροτρίαμι οἱ ορίγθοίδί!οπδπὶ. ΙΑὉ. 411. 1579 

εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχϑρὺς τοῦ ϑεοῦ καθίσταται. ὅ ἢ δοκεῖτε ὅτι 
κενῶς ἥ γραφὴ λέγει; πρὸς φϑόνον ἐπιποϑεῖ τὸ πνεῦμα ὁ κατῴκη.- 

ὍΝ , , ς Ν᾿ 34. 
σεν ἐν ἡμῖν, Θ μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν. διὸ λέγει Ὁ ϑεὸς ὑπερη- Ὅν, ἃ. 

’ ᾽ ᾽ - Α ᾿, ᾽’ [4 ᾽ 

φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ᾿ ὑποτάγητε 
1 - “ὦ 2 ’ - ’ Α , ».,,,),,ουιΆνιε «, 

οὐν τῷ ϑεῳ᾽ ἀντίστητε τῷ διαβύλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ υμῶν 
᾽’ -ὭὩ - Α ) “- »Ὕ , - 

ὃ ἐγγίσατε τῷ ϑεῷ, καὶ ἐγγιδὶ ὑμῖν. καϑαρίσατε χεῖρας ἁμαρτω- ᾿νε δ": 
Α ᾽ ᾽ 

λοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι. 9 ταλαιπωρήσατϑε καὶ πενϑη- 
Α ὰ «ς , - » , 

σατε καὶ κλαύσατε᾽ ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένϑος μεταστραφήτω καὶ 
ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. 10 ταπεινώϑητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώ- 

σει ὑμᾶς. ᾿ 

11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ὃ καταλαλῶν ἀδελ- 

φοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νύμου καὶ κρίψδι νό- 

αγωγίδας οἱ Διονύσιον τοῖς Συρακοσίοις κατέμιξαν - Οοῃνϊοίατα δὰ- 
ἴοτα ἔπ ͵ 886 ποταγωγὲς νἰἀείαγ, οἷο. τα 111 τηοάο 1,ϑηοτατα ΒΟΟΣ ΌΤη 

δΔαπἰ ᾽ίυτα 6886 ΤΉ 6111ὰ8 ποίαν. ΟΥ̓ νϑ τὸ ἱπάθ αὐυοὰ ΙΔοοῦυβ ἰΔ}} 

γοσα ἢ. ]. ἁὐν ΟΥ̓ΔΙΪΟΙΪ ΠΟ τ ἴπἃ ρΥϑν: 188, σον δΐΐαι6 ἰΣϑ 518 ἴο 

Βϑηδαΐ, ααθηλ βοϊατῃ 060 ἰΒ11 δρίαμη παῦθο, πλα]0ο. ΤΔ8ΡῚ18 81] αὶ] ἀ686]- 

νοσιμί 4 ἀοὶ ἔοβδαδσ οἴθπθβ Θοιμλπἰζοῦ μουχαλιδὲς σοι ρο!]δηΐαΓ, 

ἀυϑιη δἰ βαχὶδ γαϊο βαθϑίασ οἱ αἴθγαιθ συγίοβα ροπίζυγ.) [ ἔχϑρα (δὶς 

α εἷς, ἰΐθπι Θ0Ρ ΒΥΥΠΓ 4] τὴὰ, ἰΐθπη ΤῊμθοαν), [η ἐχϑρα (8 δ νᾳ 
Β64) | ος εαν ας. Β ὅ. 22. 69, οοαννοίϑί 4] υἱὐ ναΐγ πὰ .. ς 49. ος αν 6. 

ΑΘΚ 8] ρὶ Τρ!» Οδς  ουν (εἰ. Β΄ νρῇ ὁορ βγγαϊγ βίο) .. α 8] ἔδσϑ'ϑ Οδοὸ 
οἵῃ, δίηο 605 

ὅδ. χένως .. Ε΄ ὁπ] ς (Θοπβθπι θαι θυ8 δ, [μη 49.) λέγεν᾽ Πρὸς - ἡμῖν; ΟὉ 
32 λέγει; πρὸς 8604 οἰΐϊαπη ἐν ἥμιν; ..Α 8] Οδθ6 (1π οοτηϊῃ ἢ πρ. φϑ.;) 
πρ. φϑον. ὁ. λεγεν σοπΐξ (ποι ἐΐθτηῃ ἃ 6:6) ; Εἷπο 104. ρογβ οτι ἐπιποϑ.; 
40. ἐπιποϑ. δὲ ] κατωκησεν ο. ΟΚ 8] ρ]6Γ οδεχι ΤῊΡὮ Οδο, ἰΐοτι λαδί- 
ἰαὶ (ἴα Αἱ ἑπλαδίϊα!) Ν᾽ νᾷ οορ βγγυΐγ 4] αὐ νά οἵηπ Βοὰᾶ .. ΑΒ 8] 8114 
κατωχκυσὲεν (-κεισεν Α) : ἰία ἢ 

θ. ἃ 8] δἰίῖᾳ δὸ χαρὺν δὰ χαρὺν ἰγδηβιπηῦ [ὁ ϑέος .. 8] Ρ]ὰ8᾽9 Δγῖη 8] 
ὁ κυριος (:: ΩΧΧ κυριος Ἰδοἴζομ ᾿δπίατα ποι ποῖ) 

Ἴ. αντιστητε 0. 6Κ Δ] Ρ] δἃτἢ 4] οδἰΐχὶ ΤΏΡ Οδθο... ἴῃ δἀα δὲ 6. ΑΒ 8] 
ογο 55 Εἴ νῷ σῸΡ Β.ΓΡ αἱ (ἰΐζϑῃ ἰββία ὙΥιβὲ 10. 26. οὐ»); πὶ ΒΥΓ δϑίμυ! 
ἐὲ γτοδίϑίϊο 

8. τω ϑεω.. Καὶ οἴὴ τω Ϊ εἐγγιὲν.. Βὶ -ἰσὲν 

9. καὶ (ὁ ὁπ} κλαυσατε .. 813 ΒΥΥ ΔῪὦᾧ᾿ Αὐρ' οἴχῃ | Β 69. ΤΡ μετατρα 
πητω ᾿ 

10. κυρίου 6. ΑΒΚ 8ἃ1]8 ΟΥ ΗδΒΥΟΒΕΓ,, ς (690) ργϑϑῖὼ τοὺ 6. α 8] Ρ]ΘΥ 
ΤΈΡὮ Οὖς οδιεϊσιὶ 

11, αλληλων αδελφοι (πὶ Β8ἢ} απΐο μή Ροῃ; 0} Βυγυϊ 8] δαά μουὴ .. Α ὅ. 
18. αδελφ. μου (δ. 18 οι 3) αλλ. [ἡ κρυνὼν (60) 6. ΑΒ 415 γβ Θ0Ρ 588 
ΒΥΤΙΣ αΥτὰ 8] ΤῊΡΏ .. ς χαν κρ. 6. 6Κ Β΄ πὶ Βοτίδε 4] Οδο οδιῖσι 
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180 ΙΔΟ. 4, 15. Τ6ρὶ8 ἰαάθχ. Οὐοπέτα βἀποίαπι 58. 

. δῳν » ’ ἢ “ 4 ’ ἢ δ ’ 1 , Ω 
μον᾽ εἰ δὲ τόμον χρίφεις, οὐκ εἰ ποιητῆς νόμου ἀλλὰ κριτῆς. δίς 

.ι ε. ε Ὡ ., ᾿ 
ἐστὶν ὁ νομοϑέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι 

Ἐο 3, 1. ’ 
᾿. σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον; 

-- ΑἉ [2 

18 ΄22 νῦν οἱ λέγοντες «Σήμερον καὶ αὔριον πορευσόμεϑα δ8ἰς 

τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ ἐμπορευσόμεϑα 
καὶ κερδήσομεν, 14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασϑε τὸ τῆς αὔριον ποία 

{ - Α « »] 

γὰρ ἢ ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα 
Α 3 7 ΜΙ ον Α - ’ { - )χυννλ « ᾽ ’ 

καὶ ἀφανιζομένη" 1ῦ ἀντι τοῦ λέγειν ὑμᾶς ᾿Εὰν ὃ κύριος ϑελησῃ 
Ἁ Α - ε ΞΟ: - - 

καὶ ζήσομεν, καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. 10 νῦν δὲ καυχᾶσϑε 

11. εν... Αἥἢ | οὐκ... Καὶ Δ] ῥ᾽] 89 τὴ βογΐδας ἴο] οὐκέτι 

12. καὶ κριτῆς 6. ΑΒ 8] ρ] δ ΕΓ τῇ ἤοτῖδο Ἰὰὺχ νρ' Θ0Ρ 58}} ΒΥΤ' οἷ ΒυΥΡ ο." 
8] ἴθγϑ οπῖῃ Ὠ᾽α Ογτϑοῖ οἱ Ογὺ ἃΡ ΕΌΓΕΡΒΒΟΡΙ Απίΐοο 9 Ἐπ 4] ΤῊΡΗ 
ἰχὶ οαιἰχὶ Οαββιοᾶ... ς (ΞΞ ΟὉ 532) οἷχ ὁ. αΚ 8] ρῖῃ 8ἃὺὃΡ Τρ Βοια Οες [ 
Α οἵἷὴ ὁ βεο[δὲ 6. ΑΒΟΚ δ] ἔδγοδ Εἴ τὰ βοτίδο νρ σο 0 βγγυῖτ 4] τῶι οδιῖσί 

Απίΐοοι ΤᾺΡΕ Βαᾶ.. ς (ΞΞ ΟὉ 52) οπὶ 6. τηΐῃ ρῖη 588} Οδο Ϊ ὁ χρυ». 
(6) 6. ΑΒ 8115 σὸν 88ἢ 8] (6χςϑ) ΤΏΡΗ .. ς ος χρένεὺς ο, 6Κ ἃ] ρΗ] οδὶ 
ἱχὶ Οβοίπάλησιον (6) 6. ΑΒ αἱ ρ1.513 δ΄ τῇ βοτῖδο νρ 600 858}} Βυσ Ὁ 4] 

ΤῊΡΙ.. ς ἐτέρον ὦ. ΘΚ Α] ρΡὶ] 8Υᾧῥ 412 Οδο οδἰΐχι, Ῥγδϑίδγθϑ Καὶ 8] 8114 
ἢ.1. (18. δὰ ὅποπι ν. 11.) δάὰ ὅτι οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ ἀλλ᾽ ἐν ϑεῷ τὰ 
διαβήματα ἀνθρώπου κατευϑύνεται : αυδ6 δδάθτῃη Ἐπ Π8] ἴῃ 6] ΘΏΟ ΒΟ. 
οδρίταμη ΒᾺ0 πυτα. ]. μαθοῖ (:: οὗ ρ8. 8θ, 23.). 

18. καὶ αὐριον 6. ΑΘΚ 8] ἔδγϑδθ βυγρ ΔΥΡ β]8ῃϊ οατίχὶ Ογγϑάου 506 ΤΉΡΗ Οδο 

. ΞΘ (μου ς 6Ὁ 52) πῃ ἡ αὐὔρ. (67) ἐς. Β 8] τὴὰ Η᾽ νϑ 600 Β8}} ΒΥΥ δὶ 
Ηΐον [-σομεϑα, -σομεν, -σομεϑα, -σομὲν ὁ. Α(88α ἱποὶρὶῦ -σωμεϑα εἱ 

-σωμε»)Β 8] Ρ] Ηἴ νῷ βυγυῦγ δου 41] (00 888 αδίδίηιιιδ μὲ ἀραπιιϑ -- 

ΦΙΘΥΟΘΠΝΥ -- ἰμογηιγ) Ογν Ηϊον (»γοβεϊβοθηιων εἰ ξασίόηκιβ -- μὲ περοίϊε- 

ΠλῸ7 δὲ ζμοΥ δηλ 7) ΟΔβϑιοα Ὁ Βρὰ.. ς (ἴθ ΟὉ 532, ποι ςθ) -σωμεϑα, 

-σωμεν, -σωμεϑα, -σωμεν α. (Α νἰάθ Δη16) ΘΚ ἢ ἃ] ρ]υ 890 515 οδἰἴχι 
ΤΡ (ἰποῖρις -σομεϑα)ὴ Οδς [ α 18. Ογγ οἵὰ κέν | ἐνῶ (οἷ. βυγυῖ 41) 

. [μὴ οἵὴ 6. Β 86. ἶ νρ σορ 588} ΗΪδσ 

14. τὸ ὁ. 6Κ 8] ρΡ]6ὺ Η᾽ (ογαξβίϊηιιπι) νᾷ (φιϊὰ οντξ ἴα ογαδέϊη 0) αἱ 0] οδιϊχὶ 
ΤῊΡἢ Οθο6, ἰΐοπι ΤΙ, τὰ 6. Α 815 Β.ΥΡ.. Β οἵἷῃ Ϊ γαρ (Η΄ Δ6.ὮΡΡ αμέέπι) .. 
Β ΒΥΤΡ ΔΘίἢ ΤΟ ΑΚ οἵη | Β οτι ἦ [ὑμῶν .. 8] νν δἰἴᾳ ΤῊΡΕ ἡμῶν | ατρμ. 
γαρ (οἷ, Ν᾽ ΒγΥΡ ἃ] ΗΪ67)... ἃ νϑ ὁ0Ρ οπὶ (12) (88}} υἱΐα υδϑέγα δπῖηι 688 

δίσι ΡΥ; ΒυΥ φιϊΐὰ φηΐπηι ε8ὲ υἱία ποδίγα πῖϑὶ ναροῦ; δοῖἢ ποῆπα ἐμηϊιιδ 
08) ἐστε (-τὲ Β 8] 6 γ619 ΒγγΡ δϑίμνγ ΔΥΡ ; ΑΚ 8] ρὶ Οδο οδἰχὲ.. ταῦ: 
πἷηο α΄ ἐσται)} 6. ΑΒΚ ἢ ἃ] ἔδγοϑδθ βυυρ δϑί μα Ρ Οδο... ς ἐστιν 6. ἃ 

ῳ ὅ' τᾶῦ ἤ᾽ νρ ἃ] (ν[ 46 ἀπί6) Τρ! Ηΐον Βεὰ ] ἡ προς .. Β οχ ἡ Ϊ ἐπειτ. 
καὶ 6. ΑΒΚ 8] τυ Εἶ νρ' δοίμυ δι Βοϑὰ (βθὰ νρ [6[. διὰ ἀθτῃϊα] δϑίῃ 
Βρᾶ καν ἐπ.) .. ς ἐπ. δὲ α. τηΐῃ 8]1ᾳ 538} ἃ] ΤΏΡΗ Οδο; ἰΐθῃ α 40. 4] 
Ρ᾿᾽ 880 ἐγ. δὲ καὶ; Ἰΐατη 818 ἔχ ἴ01 87] 84] 600 βυ.Ρ Ηΐδσ ἐπειτα 

16. ϑελησή .. Β 69. ϑελή ] ζησομεν (π ϑελησή, καὶ ζησ. κι ποι.) 6. ΑΒ 
8] Ρ]υ810 Ν᾽ (εὲ ἀονιΐηιιδ υοϊιοτὶξ εἰ υἱσθληιι αὶ [9] ζασίοπιι8).. ς ζήσωμεν 
ο. 6Κ 8] Ρὶ νν Ρ]6ν Ογζ οδίίχι ΤῊΡῃ Οος [ πονησομεν ς. δὰ ααΐ ζη- 



. ὅταν β οσοβοχίαίο δὰ αἰν[ξο8. ΟΙΑΟ δ,6. 181 

3 « 2 “ δος - 3 

ἐν ταῖς ἀλαζονίαις ὑμῶν᾽ πᾶσα καύχησις τοιαύτῃ πονηρά ἐστιν. 
17 5. 7 Ύ ἢ τὸ .ν “ ε , ὃὅὃὅ.5..ψ»Σ» 

εἰδότι οὐ» καλὸν ποιδῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν. τιε 5, 41. 

; Υ. 

1 ἴ4γε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαι- " 

πωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ 
τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, ὃ ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄρ- 
γυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φά- "Ῥε ε",9.Ψ 
γεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐθϑησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέ- 

ραις. 4 ἰδοὺ ὁ μισϑὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας 

ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν ϑερι- 

σάντων εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαὼϑ' εἰσελήλυϑαν. Ὁ ἐτρυφήσατε 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν 
ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον" οὐκ ἀντι- 
τάσσεται ὑμῖν. ᾿ 

σομεν ρτϑϑίοσθδα 817 Ουγ (οπιΐββὺ καὶ) ἰΐϑιη (οτηἶββὸ ρ] δύ υτη4π6 καὶ) νυν 
ΡῚ Ηΐοσ σδββίοἂ (γᾳ Ηΐοσ Οδββίοα δὲ ἄοπι. υοϊωμογτξ οἱ δὲ [άτὰ οὔ] υΐχέ- 
γίηιιιδ, ζαοίθηνιδ: τιθὸ ΔΙΣΓΘΥ ΘΟῸΡ 881} Βυγβ ἢ ἈΥΤὴ 8]; ἰΐθιη ΒυτΡ βουϑϑίο 
και. Αἱ οχ ἰβίβ νϑυβίοπυσῃ σαι αὐ ΟΡΙ ΠΟΥ ΠΟῺ ΒΘαΙᾺΣ ἰηο ΡΥ ὕ6 8 

ἰηνϑηΐββα χαν ζησωμὲν χαι ποιήσομεν, 864 ἀεοΌδαΐξ ροίϊι8 ΡΓῸ Βθη88 
ἜΧΡΥΪλοσ ζήσωμεν, απΐρρθ ἃ αἴὸ ζησομὲν ἴΡ80 Β6η88 που ἀϊδογί. Οτὰ- 

ὨἷΏ0 σοΙΥΘοίογϑιῃ ῥχσοάϊξ καὶ ζήσωμεν Βοτὶρίατα, δδαὰδ 'ρ88 οἰΐδτη δὰ 

84ᾳ ποιήσομεν ν8]ἷϊ.) .. ς (ΞΞ 52) -σωμεὲν 6. αΚ 8] Ρ] οαἰϊχί ΤΡ Οος 

16. αλαζονιαις ὁ. ΑΒ᾽α 81 (η66 υὐ νάϊΐγ ρδυο) :: οὗ Βίθρῃ. ΤΊ 68... ς ζπ 
49. -νειαῖς 6. ΒΚ ἃ] ρ] 

11. ποιεὺν (Α" νὰϊγ ποιησαι) .. 41"1 ΒΥΥ ἄττὴ ΗΪΟΣ (πο Αὑρ Β64) οἴὰ 

Υ. 1. ἐπερχομεναυς .. ὅ. 8] ἃ]1ᾳ νᾷ 8] πιὰ δἀὰ ὑμὺν, ἰΐθτι τὶ ἀξυϊδιὴ8 ὑδϑίτ8 

(οτλ 888 ὁ σλουτ. υμ.) 

2. σεέσηπεν... 40. 416 σεσηπταυν 

8. Α καὶ ὁ αργυρ. Ροδβὶ κατίωτ. Ροπ (Δα ὁ αἀργ. ὑμ. καὶ 0 χρ. κατὶὸ) 
ὡς (Α ὅ. 18. ΒυΓΡ ῥγϑθπὶ ὁ τος) πὺυρ (18. περ) .. 46 (υμων᾽ ὡς πυρ᾽ 
ἐϑησαυρισατε, ἐν) ἃ] ΒΥΥ (οτὰ ὡς) ΟΘοὔοια δηΐ δ 66 ΡΙ6η6 ἀἰδίϊπρυθηί; 

ϑΘιἢ ΔΥῪ 8164 ΤῊΡΆ ροβὶ πυρ δἀὰ ὅ [| ἐϑησαυρισατε .. γᾷ (δθἃ πο ἔῃ 
847] [0] 841]; π66 Κ΄ αυἱ δἀὰ οἱ) Βεὰ Δἀα συοδὲδ (δὰ ὁπ) ἔγαπι (ἀθιϊὰ δὰ 
ἀοῦ, ἰΐθτῃη Οες (ἰχῦ, ποι ἰοβίαταγ 0.1) οργήν ἃ 600 βγγυϊτ 8] ἡμερ. ἐσχατ." 

4. Β" αφυστερήμενος, α αποστερήμενος Ϊ εἰσελήλυϑαν ο. Α (-ϑὲε») Β .. 
ς -λυθϑασιν ο. 6Κ δ] οογί Ρ]6Γ 

ὅ. Α 18. οοΡ Ογγ (εσπ. δπίθ ἐπι ροῃ) οἵῃ καὶ καρδιας .. 40. 78. ΒΤ 
σαρκας | ἐν ἡμέρα (Α -ρανς) 6. ΑΒ 18. 81. δ΄ τὸ νβ (00 (Δ Γο οτὴ ε. 



1892 ἸΙΑΟ.ὅ,7. Ῥαιίοηέϊα ρίοταμα. ΙΟὲ δὲ ἀομηῖηὶ Θχθιιρδ. 

1 Μακροϑυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυ- 
ρίου. ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐχδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακρο- 
ϑυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον᾽ ὃ μακροϑυμήσατε 
καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου 

1 Τὴ 4, 1 κε. ἤγγικεν. 9. μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριϑῆτε᾽ 
3 Το 3, 1 ε. ἰδοὺ ὁ χριτῆς πρὸ τῶν ϑυρῶν ἕστηκεν. 1() ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελ- 

φοί, τῆς κακοπαϑείας καὶ τῆς μαχροϑυμίας τοὺς προφήτας, οἵ 
3061, 31. ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι χυρίου. 11 ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομέ- 

ψφοντας᾽ τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε καὶ τὸ τέλος κυρίου ἴδετε, ὅτι 
ΡῈ 1ῸΣ (106), χρλύυσπλαγχνός ἐστι» καὶ οἰχτῴμων. 

ἡμ. σφ., ΔΘ ΙΒΡΡ ει φιι βϑασίπαΐ δοῦεπι ἴῃ ἀΐοπι πιασίαϊίοη 8) .. ς Ῥύϑϑτη ὡς 
6. 6Κ 8] ΡΙ6Υ βυγαῖγ 4] οὐχί Ογγθβδὶ 4656 ΤΉΡΗ Οδς 

1. ἐπ αὐυτω (Βῇ ραϊέοηιδ ἴῃ ἴρ8ο, Βοὰ νρ' ἄττὴ δοίβυνγ ραῤίθηΐον ζ γ6η.8 ΔιΌΒα 

ε. α.) 6. 48 4] ρὶ Οδς οδιίχε, σκ ἢ 8] ρὶυβθῦ ΤῊΡὮ ἐπ αὑτον, 48. ἐπ 
αὐτῆς Ϊ εως Β66 δ. ΑΒ6Κ 40. 18, 95." 180. 41] ρΡ] 8320 ΒΔ} ΒΥτΡ ἰχΐ 8] οδί 
ἱχὶ ΤῊΡἢ Οφοῖχί,, ς (6Ὁ90) Τ,ῃ (εχ δύσοσθ) δἀὰ ἂν 6. τηΐῃ πὴ ΒΥΥΡ τι 

Οδοϑοτα | σροῖμον (ἰΐδ 6. ΑΒ᾿ 4]; οὗ Θχθϑίημ]δ ἰδίϊυ8 βοσι ρίυσδε ϑίθρῃ. 

ΤῊ68. ΒᾺ8} πρων: ς ἢ 49. προωΐμον 6. Β᾽ ΘΚ 8] ρ]61) 5.8 81. (884 ρῥγϑαπὶ 
και τον) νᾷ (6(. δχ ἔχῃ Δ7] ἀοτηϊά οἷ.) β8ἢ ύΐὼὴ (Δί ραζίοηζον ζε- 

768 νέβϑρέεῦε οὗ πα εὖ πιαξμεγοϑεοαΐ εἴ ἡηιιοιυβοοὶ δὲ οἱ πιείαξι.)} ..ς ῬΤΆΘΙΩ 

υέτον 6. ΑΘΚ 8] ρον (18. ἀπίθ λαβὴ Ροῃ) βυγαϊ 4] οαἱχι ΤῊΡὮ Οδο; 
οοηΐγα 9. Ν᾽ ΘΟ» ΒΥῪΡ τὴ Απεοο 19 Οαββίοα ργϑθῖη νοὶ] δϑὰ (8 ροβὶ 

οψυμον) καρπον ἊΝ 

8. μακροϑυμησατε... ἃ 8] γᾷ (εἴ. δὰ [0]; 86ἃ πο δῖὴ ἀθιηϊά 81) δοίμυίΐς 
81] δἀὰ οὖν 

9. αδελφον (Α 18. ΘοΡ ΒΔἢ ΒΥΧ 8] δἀὰ μου) ἢ. 1. 6. ΑΒ ὅ. 18. 81. 69. 4] 
ἢ νῷ ΒΥΥΡ δοίμυϊγ, ς ροβί κατ αλλ. ὁ. ἃ 8] Ρ] 60} 88} ΒΥ. 84] ΤῊΡΒ 
Οδθο.. Καὶ 4110 οεὐἴσί οἵη [ χριϑήητε ὁ. ΑΒΘΚ 8] ῥ] 860 γν αἱ νά τ οτὴῃ 
(γε ειόὸ ποη τιαϊοεπιίηϊ, Εἰ πὸ ἴῃ ἱμαϊοΐμηι ἱποίαἰἴ8) οαιῖχὶ ΤΉΡΕ .. ς (ΞΞ Οὗ 

32) κατακριϑ. 6. ταῖπ αὐ νάϊν ρϑιο Οες | ὁ χριτῆς 6. ΑΒΘΚ 8] ἔογοϑθ 
(οι. ΒΥῪΡ τὴῦ 651) οδὐϊχὶ ΤῊΡΗ Οεα .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) οπι ὁ ἐς. ταΐπ υὐ ναὶγ 
Ρϑυς 

10. λαβετε.. Α ἐχέτε ροβῇ μακροϑυμ. (ἰΐοτι 40.τὴρ 18. βογνδίο λαβετε) 

αδελφοι (64. οτη) 6. ΑΒ 8] ἔεγ61ὅ Εἴ νῷ ΒΥΥΡ δύ ἂγὸ ΟἿγ Βοά.. ς (6090) 
δἀὰ μον 6. 6Κ 8] ρ᾿] ΒΥΥ ΟΡ 588} ἃ] οδεΐχυ ΤΡ; Οοδς [αδελφ. (μου) Ἀ. 
1. 6. ΑΒΘΚ ἢ ἃ] ρ]υ8ὅ0 Η᾽ νρ οορ 588} βυσαῦγ 8] ΟἿγν ΤῊΡὮ οεδἰἰχὶ Βεοά,,. 
ς (-ΞΞ- ΟὉ 32) ροβὲ κακοπαϑ. ς. τοΐη αἱ νά ἐγ ρδὰς Οες | τω ονοματι 6. 
ΑΘΚ 8] ρὶ] Οθε... [ἢ ῥσϑθῃι ἐν 6. Β 8] ρ]υ8320 (40. ἐπι) Οἷν (τον λογον 
ἐν τω) ΤῊΡὮ οδιῖχι, ἰΐοτα ἐπ ποπιῖπς Τ νᾷ αἱ αἱ νὰ ἐγ οι Βοα 

11. ὑπομένοντας 6. 6Κ 8] Ἰοηρο ἢ] 60Ρ Βδἢ δοίμυϊ 4] ΤΡ Οδο οδεσὶ 
.. 60 1 -μευναντας ο. ΑΒ 819, ἰΐθιῃ φιΐ διιδίϊπμογτιηὶ δ᾽ νι βγταῖγ Βρὰ 
Ι τελος .. 21. 29. 06 ""π8 ἐλεος [ ὑδετε ο. ΑΒίβϑα οϑὲ Β" ἰθϑέβ Μαΐο)α 
8110 εὐ υἱ νὰϊν Ρ] ΤᾺΡΒ,. ς [ἱῃ εὐδετε ὁ. Β᾽((6δῖ6 ΜαΙ0)Κ 8] ρὶ ΟϑἊ 



- 

Νου ᾿υταπάμπμῃ. Αδρτγοίοσαση ουτα. Ῥγθοσμῃ νῖβ. ΤΑΌ. ὅ, 18, 188 

μι τς ̓ 88. 12 Πρὺ πάντων δέ, ἀδελφοί, μέν μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὖρα- ̓ ῷ 

γὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον᾽ ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, 

καὶ τὸ οὐ οὔ, ὕ'α μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 
18 Κακοπαϑεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσευχέσϑω᾽ εὐϑυμεῖ τις, ψαλ- 

λέτω. 14 ἀσϑιενεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσκαλεσάσϑω τοὺς πρεσβυτέ- 

ρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσϑωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες 

αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 1Ὁ καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως 
σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος κἂν ἁμαρτίας ἦ 
πεποιηκώς, ἀφεϑήσεται αὐτῷ. 10 ἐξομολογεῖσϑε ἀλλήλοις τὰ 
παραπτώματα καὶ εὔχεσϑε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαϑῆτε᾽ πολὺ 
᾽ ’ ’, ’ 3 ’ ὦ ’ ᾿ - . 

ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένηῃ. 11 ᾿Ηλίας Γλ Ὁ θώπος ἢ Ὀμθ 16: 1ο 9, 8ι. 

παϑῆς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκτὶ 8 48,1. 

ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ᾽ 18 χαὶ πάλιν 

προσηύξατο, καὶ ὃ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῇ ἐβλάστησεν τὸν 
καρπὸν αὑτῆς. 

οαεἴχ1} πολυσπλαγχν. 6. ΑΒΘΚ 8] ρ] Οδς οδἰΐχις, Θ΄ πολυευσπλαγχν. 
6. 81 ἔδγεϑῦ ΤΡ (Ἰορίϊαγ ᾿ϑῖδ νὸσχ θίΐδτα ἂρ ΟἹ θυϑότ ΕΡἢν Απᾶθγθ δὶ 

81) ἐστιν 6. ΑΚ ἢ 8] ἔογϑῖο νροϑᾶ (40 1.5) ΔῚᾧΡ 5118 ΤῊΡΗ οδιχι ς 
(690) μη δἀᾶ ο (Β οπ|) κυριος 6. ΑΒ 8] Υἱχ τυ Κ΄ νβ 600 88}} ΒΥΓΪΓ 4] 
Οες (128. ροβῖ οἐἰπκτιρμει. Ροῃ) 

12. τινὰ ορχον... ἃ ορκ. τινὰ Ϊ ὑπὸ (13 511" εἰς) κρίσεν ὁ. ΑΒ 8. 18. 25. 
21. 29. 86. 4] αἱ ναΐγ τὰ ΝΕ νρ' Βυγαἷγ ΟῸΡ Β8ἢ δϑίβα!γ αγϑ Βοᾶ... ς (ῃοῃ 

ςϑ 6ΟὉ 32) εἐς ὑπόκρισιν ὁ. 6Κ 8] Ρ] 870 ΑΥτὴ ΔΥΡ 8] Απτοο δϑ ΤῊΡΆ Οδς 

οφἰχι Οδίοσυση σοηνθηΐ οὕτη ΙΘΔΟΟῚ γοΣ 8 ΟἸοτηβοιη 8,δδ τοῖς δὲ 
νομίζουσιν, ὡς αἷ γραφαὶ διδάσκουσιν, ὅτι ὁ ϑεὸς ὀμνύει, ἔφη Ἔστω 
ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, [καὶ] τὸ οὗ οὔ: τὸ γὰρ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πο-- 
νηροῦ ἐστίν. 

18. ς ὙΥ δὶ 1π 4] (μου ΘΟ 32) ἐν ὑμὲν; σπρ. Ἰΐϑιῃ ευϑ'.. τες; Ψ. ἰΐοτα ν, 14. 
ἐν υμιν; πρ. ] Εὰ8Ρ8 φαλλατω 

14. αλειψ. αὐὑτον.. Β Β΄ οἵχὰ αὐτον[ κυρίου ὁ. Α 88. 67. 100. 17.160} 18 160] 
85] .. ς του χυρ. ὁ. 6Κ ἃ] Ιοῃρθ Ρ] οαἰχί ΟἿΣ ΤᾺΡΗ Οθο; 6. εὖ χῦ, 7.166. 
του κυρ. τῦ .. Β ΡΙδηθ οἵ (:: οἵ Αοἰ ὅ, 41.) 

160. εἐξομολογ. 6. α 8] Ἰοηρθ ρΡ] Κ5' Δοίμυϊ  αὐὺ ΤΩΡ. Οεο... Πη δἀὰ ουν ο. 
ΑΒΚ 819 γρ (00 88} ΒΥῪΡ οδἰϊχὶ Βεᾶ; 107. ΒγΓ 81} δὰ δὲ [τὰ παραπε. 

6. ΘΚὶ δἱ ἰοῃβθ ρΡὶ οδεΐχε ΤῊΡΗ Οδς (Αυρ ἀοϊίοία, Ν᾽ νῃᾳ ρεεσαίαν) .. Ἰωῃ 
τας αμαρτιας 6. ΑΒ 817 (Εὐδίηδγο 386 χα ϑὸ λέλεκται ἐν ἑτέροις ᾿'Βξομο- 

λογεῖσϑε ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας). Ῥτδεΐοεγοα 6 69. 41 Ν᾽ γᾷ ΟΡ 588 
ΒΥΓῸΙΓ 4] Αὐρ δὰὰ ὑμων, ἰΐδτα ὅ. ἑαυτων | ἐνεργουμένη .. Ν᾽ ,“γέεφιεηδ, 

γνῷ αϑϑιάμνα ] εὐχεσϑε 6. ΘΚ 8] ἔδχα οχχῃ οδίίχέ ΤΏΡ Οδς .. ἴῃ σροσ- 
ευὐχεσϑε ς. ΑΒ 18. (415 οἷ. ν. 1ὅ. ἡ προσευχῆ) 

11. Β᾽ ηλειας (αἵ 8016) 
18. υετ. ἐδωκ. ο. ΒΘΚ 8] [6Γ6 ΟἸὴμ ΒΥΤΡ οαἰχί ΤῊΡΗ Οοο.. μη ἐδ, νετ, ς, 

Α 18. ΕΓ νῷ “00 58} Βυγ 4] Βοά 



1354: ΙΑΟ.ὅ,19. Ῥτγτδθιηΐυτῃ σοηγοσίθῃαϊ ϑυγϑηΐθβ. ϑαϊαέδέϊο. 

« ᾿ - - . ΑἉ Μμε18, 15. [10 ᾽“4δελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηϑῇ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας καὶ 
2 ’ » ’ σ΄ ς 3 ’ « ᾿ 
ἐπιστρέψῃ τις αὙὔὍτον, 20 γινωσχέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν 

1Ῥο4,8. ἐκ πλάγης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ ϑανάτου καὶ καλύψει πλῆ- 
ϑὸς ἁμαρτιῶν. 

ΠΕΤΡΟΥ͂ Α. 

1. “ 

1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις 
διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿““Ισίας καὶ Βιϑυ- 

γίας, 2 κατὰ πρόγνωσιν ϑεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς 

19. αδελφοι 6. α 8] ρΡὶ 81] Πά515 Οεο.. μη δᾶ μουν ς. ΑΒΚ ἢ 8] ρῖῃ υν 
ῬΙΟΥ οδιχὶ ΤῊρΡΙ Βεὰ | Καὶ 8] ἐπιστρέψει 

20. γενωσκετω (ἰΐβ οἱ. δ΄ 8 νρ οἴο; Β ΒΥΥΡ δοίῃ -σχετε) οτι... Ε΄ δῇ Ατηδχδί 

Οδββϑίοα ομλ [ ἐκ πλανῆς οδου .. Ε΄ νῷ οἷο αὖ δγγοτε υἵαθ, 8 αὖ ΦΥ̓ΤΟΥβ 
. σα φυχὴν (Α 18. 81. ἃ] ργϑϑιία τὴν) ἐς. Β6Κ 8] ἰοῃῆρδ }] Κ΄ 58} 8] ΤῊ 
Οδο.. ῃ δὰ αὐτου ς. Α 815" Β νῷ 8] ρΡὶ Ουγύϑβοόρ!ιο ὅθ4 Ὁ; ἃ ΑἸηδχβί Οϑββιοα 
[ ϑανατοι!.. Β Β΄ Δαὰ αὐτου 

Βυδβοτίρίίο: Β ιακωβου, Α 40.609. ἃ] «ακωβου ἐπιστολη, ΤῊΡὮ ἑακωβοι! 
ἐπιστ. καϑολ., αἱ ἐπιστολὴ του αγιου τιακωβοι!, ἃ] τελος της του ιαχκω- 
βου καϑολικῆς ἐπιστολῆς, Αἃ] τελὸς τῆς ἐπιστ. του αγ. αποστ. εακ. τοι 

αδελφοϑεου (ἰ6 88., 71. του αδελφου ϑεου) α τελος᾽ του αγιου απο- 
στολου νιακχωβου ἐπιστολὴ καϑολιχη .. ἢ οαρζίοϊε εριβέοῖα ἑαςοδὲ πὶ 
φεδεάααεῖ, 8 ἐ:. εριϑίοἷα ἰασοδὲ ἴπο. θρῖϑὲ. ρεέγὶ 1.., ϑγγαῖν βηϊέα 68ὲ ορϊϑί. 
7146. αροϑβίοϊἑ (ΒγτΡ δα ἃ σαϊξοϊίςα). Ῥτγδοῖθγοα α 8] μιὰ (βοΐ. κὶ αἰ νἀϊ(τ) 

ΤῊΡΕ δἀᾶ στιχχ. σμβ', 40. Δ] σλ΄, Δ] σλζ΄; ἐορ μα΄ 8. μς΄. ἴῃ Β παπι6- 
ΓΑΒΓῸΣ ΒΘΟΙΟη68 ΄, ἰῃ νροᾶ (αἴ ἀγὼ [α) οἂρρ. ΧΧ. Ἐπ|}4] ἴῃ δ θῆοδο: 
ἰακώβοι ἐπιστολή. ἀνάγνωσις πρώτη κεφαλαίων δ΄, μαρτυριῶν γ͵, στί- 
χων ριβ΄. ἀνάγνωσις δευτέρα κεφφ. β', μαρτ. μιᾶς, στίχων ρκα΄. 

Ἐ 5 πσέτρου α᾽, ΑΟ ἃ] πέτροι ἐπιστολὴ ἃ (Ἰἰὰ ΟἿ 52), α 84] πετρ. ἐπίιστ. 
πρωτη, 8] πετρου καϑολικὴ πρωτὴ ἐπιστ., του αγ. ἀποστ. πετρ. ἐπιστ͵ 
(41 δὰ καϑολικὴ) αἱ, α ἐπιστ. καϑολικὴ ἃ του αγ. καὶ πανευφήμου 
αποστ. πεέτρου .. 5 ἴπο. 6ρῖϑὲ. ρεοίγὶ 71... ς9 πετρ. του απ. ἐπιστ. καϑ. 

πρωτη, ς πε. καϑ. ἐπ. πρωτη. 

1. 1. Β᾽ οπὶ καὺ (413 οχὰ) βιϑυνιας (8 Αγ] δίξίπϊαθ) .. 41} οἵη ασιας (8 
ΡτΆθῖα καὶ) .. ΒΥΓΟΙ͂Σ 4] καὶ γαλ. καὶ καππσ. καὶ ασ. 



ρο8 γῖνβ. ὅ.841085 ρᾶταία. Ῥτοθδίίο ἤᾶεϊ. {ὈῬΕ.1,8:- 188 
ς Α δς Α ἰὴ 3 - »-- ’ ε.;.» - 

υπαχοην καὶ ῥαντισμοὸν αἵματος ἴησου Χριστου. χαρις υμῖν καὶ 
’ 

εἰρήνῃ πληϑυνϑείη. 
3 4ἉἫ ς Ἁ 4Ἁ 4 “- ᾽ ς - - Ἢ Ἧ 1, 8. 

ὃ Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- τί 8, ὁ, 1. 
- « Α 4 ᾿ς 3 - ΟΣ ’ ς »- 3 » 

στοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα 
΄« - ϑ 3 » “- - 3 - 3 

ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἴσον Χριστοῦ ἐκ νεχρῶν, 4 εἰς κληρονο- 
’ὔ ΕΣ Δ΄͵» ’ Α 

μίαν ἄφϑαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐ- 
“ 3 ς » Α 3 ’ - 

ρανοῖς εἰς ὑμᾶς ὅ τοὺς ἐν δυνάμει ϑεοῦ φρουρουμένους διὰ πί: 

στεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφϑῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. Βο », 18. 
ζ ») - Υ̓́ 6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσϑε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηϑέντες ἐν ποικίλοις 

- “4 } ἐ .- - 

πειρασμοῖς, ἴ ἵνα τὸ δοχίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον 15 1"3. 8. 
’ “- 2 “- 

χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς 
ΠῚ ν ο7 4 , ». 5 ’ ἢ ον » Δ ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ]Ϊησοῦ Χριστοῦ, ὃ ὃν 

2 2. ἦ 3 “ 2 Α ΑΥ̓͂ λέε -- 

οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλ- 

8. ζἕωσαν .. 9. 46. Ἰὰχ ἀδηιϊα Βυγυϊ οοῸρΡ ἃ] Ηΐδν ζωῆς, ᾿ἴθηχ υἱέας αδέε᾽- 

παρ [01] Ατρ Οδδβϑίοα ἃ] 

4, ὑμας (οἰ. ς 6 ΟὉ 52) 6. ΑΒΟΘΚ 8] Ἰοῃβρθ 9] 8 νρ ΒΥΓῸΙΤ 41] τὰ οδὐϊχί 
ΟςοΘΔἩΪ ΘΓ Αυὺρ αἰ Βεὰ .. ς ἡμας 6. τηΐῃ αὐ νά τ ρϑὰς ὮΔ7] 600 ΤῊΡΆΕ 
(Οδοταβὴ,. δοίῃ ἡμ. καὶ τμ, 

6. ΟἿ οἵη εν ὦ [αγαλλιασϑὲ (ΤῊΡὮΒ εὐ Οες τὸ γὰρ ἀγαλλιᾶσϑε ἀντὶ 
μέλλοντος εἴληπται" ἢ καὶ κατὰ τὸ ἐγεστός) .. 5 νᾳ (οἴ. ἀοτηϊα [0] 8], 
Βρἃ ποῃ 8πὶ 8171) ἃ] (ΒΥ 81.5 σαιιάοδί(ί ὑπ αοἰογημηι) Οὐ Επὶρ Βοὰᾶ 
αγαλλιασεσϑε, δαιζαδί(8 ᾿ εἰ δεον ς. Β ΟἸδὰ ΤῊρΡ ἢ οτα; (οὗ εἴ. Μαχ3 

80 ῬΒΟΙΙ95 εἰς δεον, 88ἃ 64. ΒΕΚΚ, -αἀγαλλιᾶσϑε -- εἰ δέον ἐστὲ λιπη-- 

ϑέντας ἡμᾶς) .. ς μὰ αἀἂᾷ ἐστιν 6. ΑΟ6Κ 8] οογίβ ρ]6γ Οὐ ΤΡ 5 60 οδὺ 
ἰχῦςς ΒΥΓ οἴη [6 8] ἔεγβϑῦ λυζήϑεντας .. 10. νξ ἃ] ΤῊΡΒοΟΙΑΙ λυπηϑηναι 

1. δοχκυμιον (ἃ -μειον) .. 238. 56. 69. -μον] υκὼν (ΟΥ ἡμῶν; 813 οτὴ) τ. 
πίστεως .. ΟἸοπι τ. π. ὑμι., ᾿ΐθηυ 8. (μο ν 6) 8] οδγίβ ρ]Ὲγῦ ͵ πολυτιμο-- 

τερ. ο. ΑΒΟ 8] Ῥ] 850 (ἀ6 Β 816 ἰεβίδίαν Β1]; Μαὶ δα πολυ τειμιωτερον: 
-ἰω- Ῥ6Γ Ἔσγ. αὐ νά τ)... ς (ΞΞ ΟὉ 852) πολὺ τιμιώτερον (α 8] -ἐοτερον) 
ὁ. 6Κ 810] ΟἸοεα Οὐ ΤῊΡΗ Οδο οδιχι] Β χρυσου [ του αἀπολλυμενου 
οὐ νᾷ (6[. ἅτὰ ΒΑΥ] ἰὰχ 81; ποη ἔμ [0] π66 υἱ νὰϊγ 8) Αὰρ Επὶρ Ββὰ οτὴ 

δια π. δὲ (θ8. ΟἸθπὶ ΟΥ καὶ διὼ π., 40. 60. 98.:}8 99. 111. 1.ἰϑοὺ νρ 

Ἰυχ ΒΥΤαΙΓ Δυτὴ 6 ἢ ΔΙῚ Απρ ἃ] οἵχ δὲ) δοχιμαξ, (25. 21. 29. 68, 1ἴδγὰ 
[ᾳυ] δὲ οἴη] 40. 98.186 99. 177. 1.166} ΟἹοτὰ Οἵ δεδοκιμιασμενου) .. 96, 
142, δ5.166ἴ οχῃ ] δοξ. κι τειι. (ΟἸ δὰ οἵῃ κ. τεμι.) ς. ΑΒΟ 4}}5 νρ 600 Βυ1Ρ 
Οἵ οαἰϊχὺ ΕἾ]ρΡ Βοᾶ ... ς τιμ. κι (6Κ 8] τι 88 ἃ εἰς) δοξ. ο. ΘΚ 8] Ρ] ΒΥΥ 

81] ΤῊΡἢ Οδς 

8. οὐκ... Β" οὐχ [ ἐδοντες ς. ΒΟ 411} νρ ΒΥ δϑίμαΐγ ΑΥΡ 5] ῬΟΪγςο (εὲς 
ον οὐκ ἐδοντες πιστευετε πιστευοντες δὲ αγαλλ. [86εὰ οἀάδ οπ|], 568 

Ῥοϊγοίπὶ νοὶ ψιόηι μην ποτ υἱάογίξί8 πιο αἰϊίρίξίϑ; ἦπι ἡτίόπὶ πιο ποπ 

αϑρϊοϊοπίοδ ογεαϊἐ; ογοάετιξα8 ατέθηι) Ττὶπῖϑ Ἐὰ]ρ Βεὰ .. ς εὐδοτὲς ὁ. Α6Κ 

Δ] ΡῚ δοΡ ΟἿδθια ΤῊΡΕ Οδο οδιϊχι  ορωντες .. θ8. νᾳ (θ΄. Ι'χ, ποι ἔπ ΒΥ] 



18 6 16ὈὉῈ.1,9. ῬῬτχορβεοίδα 46 Ὁ γῖβίο δὰ ποβ. Ὑἰνθηάθμ 

λιᾶσϑε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 9. κομιζόμξνοι τὸ τέ. 
λος τῆς πίστεως σωτηρίαν ψυχῶν. 10 περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτη:- 

“: ’ “- ε - - Ξ». ὲ » ᾽ 

σαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περι τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προ- 

φητεύσαντες, 11 ἐραυνώττες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν 
αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παϑή- 

4, ᾿ , “- ’ ς - ) , 5 2 
ματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας, 12. οἷς ἀπεκαλυφϑη τι οὐχ 

ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ, διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὑ- 
αγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς 
ἃ ἐπιϑυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 

18 Διὸ ἀραζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφον- 

τες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει 
Βο 13,3. ησοῦ Χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συνσχηματιζόμενοι ταῖς 

πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιϑυμίαις, 1Ὁ ἀλλὰ κατὰ τὸν χα- 
λέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀγασεροφῇ γενήϑητε, 

41, Α Σ 

πον 16. διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἐρεάθε; ὅτι ἐγὼ ἅγιος. 1 καὶ εἰ 
30, 38. 

Μιδ, 48 

10], π6ο 8) Ροϊγοεἰπί νοὶ 1υῃΐ (ΑἸ ρ1) δἀὰ πιστευετε, Ἰἰΐοτῃ δὴ Απρἷ βοὰ 
Ῥουρϑηῦοθ8 χίόηι οἵηι υἱο ογτ8 οατέαδίξϊ8. 55.160} ἀαγαπατεὶ αγαλλιασϑεο. 
ΑΟΥ ΘΚ 8] αἰ νά τ ὁπ Ρο]γο ΟἹοπὶ ΤὨΡὮ Οδο οὐχὶ, Βοῦ (νά{γ) Οἵ -ατε 

9. πίστεως 6. Β. 1. 45. ΟἸαπὶ Αἰ522 ΟγΥ Αὐρ .. ς Τὴ δάὰ τῶν ὁ. Ασακ 
81 Ρ]ῈΥ νν οἵη οδιϊχ Τῇ ρΡἢ Οδς ΟΥτοϑ ΕἾ] ; 8ἱ ἡμὼν (ΟΥ̓ οσῃ τῆς σι.) 

10. εἐξηραυνησαν α. ΑΒΈ.. ς (πῃ 49.) εἐξήρευν. ο. ΒΤ ὍΘΚ ἃ] αἱ να οτὴῃ 
(α ἃ] εἐξερευ».) [κΚὶ αἸ]ῦ 5 ΑΙ ἢ.535 ὀχοδά 3 Ογρ8 εἰς ἡμίας 

11. ἐραυν. (αἴ αθίᾳαο 6χ ὑθβὲϊὉ δἀθηᾶπιη ἀυχίμη8) ὁ. ΒΒ"... ς (η 49.) 
ἐρευν. 6. Τ6}} αἱ νάτν [ ἐδήλου τό .. α 416 δο ρῥυγ Αἰῃθᾶ οἴτηββ ρὲ ὉὨϊὰ 
ΟΥτὮν ἐδηλοῦτο [ χὺ (26, ϑεου) .. 8. οἵὰ [ΑΚ 8] ἔεγοῖθ Ὠϊὰ Ογν ΤῊΡΆ 
προμαρτυρουμενον 

12. οὐχ ἑαυτοῖς... ΟἿ οὐκ αὐτοῖς [ ὑμὲν (Ὁ 52) 6. ΑΒΟα 84] ἔδγο δ υρ 
ΒΥΤΡ ΔοίμυΓ ΔΡΓ 81ὅ. 8: οαἰίχίὶ ψὶρ Βοὰ.. ς (α΄ 49.) ἡμῖν ο. Καὶ Δ] σοσγίβ 
Ὁ ΟΡ ΒΥΓ 8] ΤΡ Οδς | ανηγγέλη .. οἷ. ἀπήηγ77. (841 ΤΏΡ), ἐνη77. 

(060), αναγγελλει (41 Ὠ14) Ἰορίίαν [ πνευματι 6. ΑΒ 18. 78. 188. να 
815: εἰθὰ Ογν ὨΪὰ ΗΙ] Ατῦ νιον Βοᾶ.. ς (609) ρσγϑϑῖὼ ἐν 6. σΘΚὶ αἱ 

ΡΙῚ ΘῸΡ (Βυγἷ 41] }67 8ρῖγ. 5.) οαἰῖχὶ ΤΏΡ Οδς Υὶρ [ εἰς α (ο[. ΟἸδταδ 
ΟΥό 4] [γἰπ0881 ρχοδᾶ4 ριεοἀὰ ορί [Ἀ}}} 1530 0070 οβὲ φιόπι σοποιρίδβοιιπξ 
απρεζὲ υἱάον6}] ΑταῸ 1) .. νρ (εἴ. δτὰ ἴὰ μ87] ἀδηϊὰ) [τι 387] ρχοάᾶ 3 οἐ 
θἀ4ἀ ΡΥ ΗΪῈΥ 8] ἐπ φιόηι (ΕἸ]ρ7 ἕπῃ φιιο) 

18. της διανοιας .. 4. 99. οτχ; ἰΐεπιὶ ῬοΪγς 318. διο αναζωσαμέενοι τας 
οσφυας ὑμων | τελείως (νρ δὰ δρ 1, Ιὰυχ ρογζεοίι) .. 88. 10. 78. 41] τοῦ 
(μου ἃ 6[ε) ΒΥΣ (ὀποϊέαπιϊπϊ ρογζεοίε εἐ ϑρεταΐε) Οες ΗΐοΥ οὑτὰ νήφοντ. 

(Β' νεφ.) σου ͵ῷ 

14, συνσχηματιζομενοι (συνσχ. ο. Ο, 888 δοᾶδτῃ τηοᾶο Βοτὰ 23 ΒΡΕα; ς 
μη 49. συσχ. ας. τ6}} αὐ νάϊτ) .. Β -μεναν (Μα198 φρογγοχὶϊ - μενα) 

10. γεγραπται οτε ο. Β 81. 81 .. ς (μῃ 49.) οἵῃ οτι ὁ. ΑΟ6Κ οἷο (:: οαΐπδ- 



βϑηῃοία ἀἰσηθαιπο (τὶ βίο. Ἐδηβε νϑῦθο. 1ΡΕ.1,34. 181 

πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ 
ἑκάστου ἔργον, ἐν φύβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστρά- 
φητε, 18 εἰδότες ὅτι οὐ φϑαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώϑητε 
ἐχ τῆς ματαίας “ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19 ἀλλὰ τι- 

[4 - Α 3 - - 

μίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλουν Χριστοῦ, 20 προεγνω- 

σμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κύσμου, φανερωϑέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου 
- " »ὲ» ῃ ᾽ , -» κ᾿ 3 ᾿ ᾿ » » 

τῶν χρύνων δι᾿ ὑμᾶς 21 τοὺς δι᾿ αὑτοῦ πιστοὺς εἰς ϑεὼὸν τὸν ἐγεί. 
- Α ᾿] “- 

ρθαντὰ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν 
ἐ - ΝΣ) , ᾽ ’ 
ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 

Α ὰ - « 3 - ς »"» - ᾽ 

22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικύότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληϑείας 
2 ᾽ 2 ’ 9 , 2 ’ 3 ΄ 

δίς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καρδιας ἀλλήλους ἀγαπησατξ 
3 ἮΝ ()ς 2 , Σ] Ρ) “-“ε “" Ἵ Α 

ἐκτενῶς, 20 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φϑαρτῆς ἀλλὰ 
»- “- 4 - νὰ 

ἀφϑάρτου, διὰ λόγου ζώντος ϑεοῦ καὶ μένοντος. 24 διότι πᾶσα τες 

τηοαϊ οτε ἰοὐΐθ 8 οτηϊβϑιιη ἃ ῥ᾽] εσῖβα βοίχηαβ. ΟΟ γ6͵Ὸ ἰοθὺ 60 ΙΔ 018 

γατγ ῥσορίοσ δηϊθοθάθῃβ διοτε οἱ βᾳ οτι) [ ἐσεσϑε (6 ὁ. ΑΒΟ 411} νᾷ 
(εγεζ8: ἃτὴ ἐβἰοία [ς ἃ ἀ 31|14 518] αἴᾳαα 1ΐα νν 01) ΟἸδθιῃ Ογγ οαὐσι Ορί 
(,οὴ αἰχὶξ βαμοι οβιΐϊβ, βοὰ βὅ'δῃςι οὐὶ (8 αἰχὶ ἐ") Βεοὰ (ἴα οἱ. ΧΧ 

ὉΌΊᾳ4π6 Ἰδοίζοηθ ἰδηίυτῃ ηοὰ ποῖ) .. ς γένεσθε ὁ. Καὶ 8] Ρ], ἰΐθιη α ἃ] 

Ρ᾿ 5820 ΤῊΡἢ Οδς γινεσϑε  αγιος ς. Α᾿Β ΟἸοτὴ Ογν... ς δἀὰ ξεμε 6. σα Κ 
8] αὐ νἀ γ οἴῃ Ὑν οἵπῃ (86 ἃ 600 588 εὑμε α7.) ΤῊρΡἢ Οδο οδἰἰχι (ἰα 
ΩΧΧ ων 11, 44 οἱ 20, 26. ποη 19, 2. 868 Ιοοἴδο αὐἱᾳ δΒαο) 

17. -ληιπτως ὁ. ΑΒΟ΄.. ς πληπτὼς 6. αΚ οἷς [0 κρῴουντα 
18. αγναστρ. πατροπ. (οἰ. ΟΥ οἴ0) .. ο 81. 69. 187. τὰ ΤΏΡ πατροπ. 

αναστρ. 

19. τιμίω (εἴ. ΟΥϑ οἷο)... ὁ 81. 41 ρσϑϑὰ τω. Βϑβρίοἱ! δὰ ἢ. νυ. Τπάοί 
ΔΡ ΟἸδιθΤ᾽ τίμέω καὶ αἀμώμὼ καὶ ασπιλω αἰματι ἐλυτρωϑημεν 

80. προεγν. .. οὐ προσεγν. [ ἐόχατου (6) ς. ΑΒΟ 418 οορ βγτυῖγ (οἀ αἰδί 
80 ΡΥ 80) ΟΥγβῖδρῃ 216 οαυῖχυ  ς εἐσχατων ὁ. ΟΚ 8] ρ] νῃ 588 αἱ ΤῊΡἢ 
Οες [μας 6. ΒΟΘΚ 8} Ἰοηβθ ρ] νν οὔ οδἰΐχῦ ΤΉΡΗ Οδο .. ἃ 817 Μὰχ 

4υ δὺ ἡμας 
21. πιστοὺς 6. ΑΒ 9. νΒ δυοίγοοδί ς πιστευοντας (8] -σανταξ) ὁ. Ο6Κ 

8] ΡΙῈΥ νυν ρῥ]οὸν ΤὨρἢ Οδαο οδιχι, ΑἸ]υαὰ τ αὐ νάϊν ῬΡοΙ]γο 378 πσιστευσα»ν-- 
τες εἰς τον ἐγείραντα τον κυρ. μων ἵν ΧΡ ἐκ νέχρ. 

22. τ. ἀαληϑειας 6. ΑΒΟ 18. 27. 18. νᾳ (οἱ. τὴ ἴπ ἀδῃϊα [0] ᾿ὰχ Βασὶ) ὁὸρ 
ΒΥ ἈΘΙΒΌΙ Αγ ἀγθ... ς (6090) Δἀὰ διὰ πνειματος ας. 6Κ δ] ΡΙ6Υ τὰ 
(αὦ οδαμαϊεπάμηι βάεὶ μεν 8ρίγίξειιηι) ΔΥΡ 51] ΤᾺΡΒ Οδο οδιίχί 611 Νὶρ | 
καρδιας 6. ΑΒ νῇ (ἴπ )γαϊογηϊίαξίδ ἀπιογα δἰπιρζίοὶ [ροβ81 οἱ. δὰ δα 

ἰγδὶ αἱ τεἀάϊίατα 81 αγυποχυίτου ῥγοὸ -ἰτον] 6ῳ οογάε; 868 [0] ΠΔ1] 4] 

- δἰπιρζῖοι [10] ὮΔΥΪ -1668] εα οογά. ρεγοὴ ΟἰἸ]ὰ .. ς ρῥγδϑθῃ καϑαρας «. 

ΟΘΚ 8] υἱ ναϊγ οἵη νῦν ῥ]ὸσ οδιϊχύ ΤΏΡἢ Οδς 

28. ΔλΟ ἐκ φϑορας φϑαρτῆς μένοντος ο. ΑΒΟ ἢ ἃ]8 ἴα ἀδτηϊᾶ 8] ΟΡ Βγτρ 
δύ Ὁ14359 Ογγθϑ8δὶ ααδίου ΗΐΘΣ,. ς (ΞΞ 6 82) δἀὰ εἰς τον (ὅ. οἴω, 88. 

40, 6 885. 
1,10 5. 



1588 ΙΤΡῈΕ.1, 5. ὄὅδτγο ροτῖΐ, νοσθα τϑποί. Τρ 68 γἰνί. 

Α ς ’ Ὲ ᾿ 4 » ’ ».»».» ς , ’ . 9 
σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δύξα αὑτῆς ὡς ἄνϑος χόρτου" ἐξ: 

’ ει »ὕ ΚΝ » “ ϑφῳ» ᾿ οὔ Λ΄ ὡὶ ἐ“ 
ράνϑη ὃ χόρτος, καὶ τὸ ἄνϑος αὐτοῦ ἐξέπεσεν᾽ 420 τὸ δὲ ῥῆμα 

, » 3“ Ὁ 3 ςω Ἁ 

χυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγδλισϑὲν 
εἰς ὑμᾶς. 

ΗΠ. 

“ Α ΛΑ ς 

1κ1,3.. 1“ ποϑέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑπο- 
’ Α , Α ’ ’ « 2 ’ 

κρίσεις καὶ φϑόνους καὶ πάσας καταλαλμας, 2 ὡς ἀρτιγέτνητα 
’ »" , 4 ’ 3 ,ὔ - 3 3 πα 3 

βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποϑήσατε, ἵνα ἐν αὑτῷ αὐξη- 
ἊΝ 3 ς 

ϑῆτε εἰς σωτηρίαν, 8. εἰπερ ἐγεύσασϑε ὅτι χρηστὸς ὃ κύριος. 
Ρ68ι, 8. (9.) 4 πρὸς ὃν προσερχόύμενοι, λέϑον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀπα- 

- Α Α { 

ΒΡ 3, 30, δεδοχιμασμένον παρὰ δὲ ϑεῷ ἐχλεκτόν, ἔντιμον, Ὁ καὶ αὐτοι ὡς 

:--τ -ς-ὄ..ὕ.. 

τους) αἰωνα (38. --νας)ὴ 6. ΘΚ 8] Ἰοηρδ μ᾿] νρᾳ (6ἴ. ἃτὰ 81) ΒΥΧ 81] οδιίσι 

ΤῊΡὮ Οδο (:: (1, 28. 

24. ὡς ΡΥ ΟΣ. ΒΟΘΚ 8] Ιοῃρθ ρ] νᾷ (ἰἴθηη δαὶ Κ᾿ ἔὰ ἀοτηηϊὰ 101) ὁορ ΒΥτΡ τοῦ 
ΔΟΙΠΌΙΓ αγγ 8] Π1αὰ Οεο Βεᾶ.. 6αὉ" 1. οπὶ ὁ. Α 815 δίῃ ἢ ἢΔ1] βυγυῖ ΟΥ 
(ΧΡ ὃ οχ Εδβδὶ ἢ) οατἱχὺ ΤΉΡἢ Ζθηο[ αὐτῆς 5. ΑΒΟΘΚ ἢ ΑΙΥρ βυσυϊγ ΘῸΡ 

ἀδύμαγ Οὐ (ν. δμῖ6) Π]᾽4 ΤὨΡὮ οαἰχί Ζθηο Βοὰ... ς (ΞΞ ΘὉ 832) αν- 
ϑρωπου (6) ὁ. ταΐπ δτὺ ([0] σαγη 8) ΟἿγ Οδς (21, οἵη ρ]8π6) [ αὐτου 
ο. Ο6Κ 8] Ἰοῃρεα ΡΗ] νρ (εῖ. ἔπι Βδυὶ ἀθιϊὰ 101) ὁορ δοίμυῖϊγ ἃγὺ Οαομιβ 
οαἰχος, ΟὉ00 μη οἵ ὁ. ΑΒ 819 δῖὴ ἃ] βυγαῖϊγ Ἄγ ΟΥ (ν᾽ ἀθ δ 6) 14 
ΤῊΡἢ Οδοϑὰ Βρὰ (:: ωΧΧϑά ξοηβοητδηΐθ ἃ 8ἷς : πασα σαρᾷ χορτος, 
καὶ πασα δοξα ανϑρωπου ὡς ανϑὸος χορτοιυ!" εἐξηρανϑὴ ο χορτος και 

το ανϑος ἐξέπεσε, το δὲ ρημ. του ϑέου μων μένει εἐς τὸν αεωνα.) 

2ὅ. κυρίου (ΟΥ ρτϑθπὶ τοι") .. ΒΥ δοίμυϊ 14 ΤῊΡὮ τοῦ ϑεου [ Α οἵχ τὸ 

ρημ. (το ρη. οτὰ οδἷ. ΤὨρΒὶΧ τὸ 

ΠῚ. 1. ὑποκρίσεις (Β ΒΥΤ ΘΟΡ 81Ὃᾧἑ᾿ Βαυΐ Αὐὖὐρ -σιν, ΟἸδ τὴν -σιν, ᾿Ἰΐθῃηι δ6ῖἢ 
αἱ βρ4 αθοὲ εὐ ἢ. ]. οἵ ἴῃ 844ᾳ ἱπβηϊίίίνιπ) κ. {ϑόονους (ΒΥΓ (ΟΡ 8] 

ΟἸεπὶ Βα Ατρ -»οὸν, α τ-ρον, Β φονοις) κ᾿ πασας (α πασῆς, Α ΒΥγΥ δοίἢ 

αὐ ΟἹ Βα Αὐρ ΟἸ]ὰ οἵ) καταλ. (α -λιᾶς, ΒΥ σΟΡ 8] ΟΙδα Βμΐ 4] 
-λιαν) 

5, ὼ 4] (ΟἹ πὶ Βυοίαδηξο Ἰδο(οη6) ἀαρτεγενητα [αδολον (ΟἸοτὰ ο12) .. 816 

8ΤᾺ [0] 8] ΔΓΙῚ ΒΥΓΌΓ 4] ΟΥΤ Αὰρ ἃ] Ῥσϑϑῖῃ καὶ Ϊ εἰς σωτήρ. 6. ΑΒΟΚ 8] 

ΡΙ δῦ γν ρ]6γ ΟἹθὴ Ογγὺ δ ΤὨΡἰχὶ οαἰχὶ Αὑρ Ἐπ 8] τὰ .. ς (ΞΞ 
ΘὉ 52) οπὶ 6. α 8] τι δἃγΡ ΤΉΡΒ ΟΣ (νὰν; δἀαϊἐ ϑηΐτη εἰς μέτρον ἤλε-- 
κίας τοῦ πληυνώματος τοῦ χυ) Οδς 

8. εἰπὲρ ο. Ο6Κ 8] αἱ γαΐγ οἵη νῷ (δὲ ἑαην6η) ἰΐϑτω ὁ0Ρ ΒΥῚΡ 8] ΤΏΡΗ Οδς 
οαὐχί Βοα... μη ξε 6. ΑΒ ΒΥ. ΟἹ] [ χρήστος... ἀκ 40. δ] ἔδγοϑὺ ΟἹδῖη 
Νὰ Ῥσόοοοὸρ ΤὨρ ΣΙ γριστος (χὰ αἴ 6) 

4. ὑπο (Β υπὴ).. Ο 813 απὸ 



Οτοε δὶ βαστῶ. 1ααχάε ὦ αϑεχικόσνης. ΓΈ δ. ἸΝΦ 

έϑιι στε; ὠποδομισίνε. πιεευεχαίκοςς ἐξραῦταμα ἄνοΙΝ 

ἀτετέναα παεεμισεικα: ὥυσιας ΠΣ  ς ἢ δια γόον λὰ Νὰ ΜΟῚ 

στοι, Ὁ δευει ἘδβκΕΥδΙ ἐπ᾽ ρα δου τϑυνι ἃ μὰ μῶν ΑΧιΝ" ἰρυλυνίδν 

)ὠνεαδον ἘΧΔΕΧΒΟΥ ἐσειμῶ χαὶ ὁ πιδεειον ἐπ αὐδῷ υδ νὴ καῦαν 

ὄχυνϑῳε. τ ἐμῶν οὖν αὶ τιμὴ τιῖς πιδεευοικν ἀπ ονθεννρι. δὲς δὲ τρλε ἐκ ν ὐμὰ 

ὃν ἀπεδοαχίμασαν οἱ οἱκυδομυῦγεες, οὐτος ἐενε ϑς ἐφ ωψφαλὴὶν τῶν ἡ 
φίας χαὶ λέϑο; πρυσχώμματος χαὶ πέτρα ὀχανδαλοι, δ᾽ εὐ ΠΘΥΝΡ κν κ, κα 

κύπτουσιν τῷ λύγῳ ἀπειϑοῦεκες, εἰς ὦ χαὶ ἐξεϑηταν. Ὁ) ὑμεεὶν δὲ δον ωδι 

γένος ἐχλεχεό;», βασίλειον ἱεράτευμα, ἔϑνος ἅγιον, λαὸν δὲς ΟΥ̓ΔΩΝ 
ποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλη τε τοῦ ἐκ σχύφοις ὑμάν χαὰν 

σαντος εἰς τὸ ϑαυμαστὸν αὐτοῦ φὼς 10) οἵ σύξὲ οὐ λαύρ, γὺν δὲ ἢ Ὁ 

λαὺς ϑεοῦ, οἱ οὐχ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἔλειζένεερ. 
11 ᾿4γαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδι μοὺς ΠΣ 

ἔχεσϑαι τῶν» σαρκικῶν» ἐπιϑυμιῶν, αὐτξινὲς στρατεύονφιι χανὰ σὴν ΝΝ νὰ, 

ὅ. οιἰκοδομ. ὁ. ΑΒ'Κ ἃ] Ιοῃψθ μὶ] νν μὶ] (Ἰοῖ (ἔπ οαὶ ΝΙ σον }) ().} 
ΤΡ Οες .. Α" Ἢ 8] ρ]υ8᾽5 νρ Ογνδάου ὅ80ὺ. οι ΚἸΆΡῚΝ ἈΜ 1. Ὁ ρθουν (0 

ΝΊΘΘΡΕ ᾽" 32) οδεϊχὶ Βεὰ ἐποικοδομ. [ ρατεῦμα οὐ ΚΟ ΑΙ Ἰυνμο 9] ναὶ 

(εἴ. ἃτὰ ἔπ ἀδιηΐα) ΒΥΤΡ (ΒΥγ εὲ δϑασογἰοίδα κ.)} κἱ (ον (αν. ΝΙ 91) Οὗ] 
"0 ΤΡ Οες ΒΕοᾶ.. [ἢ ῥ,ϑθι εἰς ὁ. ΑΠῸ αἱ ἰογο 10} ΘΟ ΘΠ γι 

ΔῊΡ ΟΥϑῇ Ε8Ρ5 Ογν Ῥγοόοοὸγρ οδιίχὶ 11} Αἰὐμ ΑἹ (κ] γν γοθομρ “16. 

Επ]1ρ5 Ηἰο15 οἴἴατῃ εἰς οὐχον πνευματικὸν)  ϑέὼ ὁ. ΑΚ ΑἸ γ.0 ς μέμ μι 
τω ὁ. αΚ 8] ρΡὶ ΟἸδ6πὶ (Ὁ 0 ΝΙΓΘΡὮ) ον ΤΡ} 96. ομεἰχὶ 

6. διοτι ο. ΑΒΟΘΚ ἢ ἃ] ἔδσοῖθν (γτουρίεν' ψιοί) ον ΜΥΡΓ μ1 (ογίῳ Φ.}}} 
86 Υν ποὴ χρυ καὶ δα ϊΐζαιη,; δοίμμγ μία (ἃ) «ἀὐἸΧὺ 0} Αμ 
Βοὰ.. ς (ΞΞ ΟὉ 32) διο καὶ 6. πεΐη αὐ νάτε μπὰς (μ}|π|ὸ νϑγη]0) (}.,, 

413 διο [ἐν γραφ. 6. ΑΒ 38. 13... ς ἐν τὴ γρ. ὁ, ΟΚ αἱ μὶ ἐκεπι Ἴ"μ}ν 
Οες.. ἢ ἡ γραφὴ ς. ὁ 4] ἔεγεῖδ νρᾳ μμἰδι [{ χκρύγων, ἐκλεκτ, ὁ, ΛΟ ΚΜ 
εἰς... ΒΟ ΐοπι Βασι 4 πᾶ 65) ἐκλέχτ, ἀκρόγων, (ΝΥΤ “καὶ ἐγτ, ἀμψυ7. 
Οεεέοτο ἀχρ. ἐντ. ἐχλ.) :: ὑ ΠΧ Χ (λιϑὸν πολυτρλη ἐκληχτ, ἀχρογ. ἐΨΥ.) 

Ἵ. απειϑοιυσιν ς, ΑΟκ α] μὶεγ εδἰχὶ ΤῊ» τς,, μὴ α1} ἀπισηφιηον ἢ 
λεθον «. ς" ( ἀἰγ)ὰκ 4] ἰοηψε ψνἱ] εαἰὐχὶ ΤῊΜ,.,. ἢ όθος ς, 4.5ε5 (νγ) 
411 Οες 

8. οε.. σ" 41" Ἐγτρ οσοι (εἰ, ΄, ἡ, καί, « Ἰεκίίυν) ἀπνεθεψτις,,, ΜΝ 47 

στοιντεξ [εἰς Ο χε ἐτεθήσαν... 51."" 09, 151, ὡς ἣν σφεα σειν 
ἑαιτοις ταῖν χαν ἐτέθησαν, 4πεμηνιμοίαι «σἰ, αν ΤῊΜΡ}, «ἱ ἐγ)εα με 
δοσῇσα 16 ΡΊΓΟΥ 

10. ες ηάεγϑέντες 

11. ὡς παρ. Σ. παρ’πιδι: μωρὲ ς ὧὖν δὰ 4 Ὁ) συ παρηρλαν φαμ} Κα ' ΜΗ͂ 

ἐχεσϑα: ε. ΒΚ 8] ν] πὶ τὰϊν᾽ τῷ Ὁ ἐξ σιὼ ΤῊ {,).“. «φαῖξὶ ἔξει υα "5 

(Ργδοίεσεδ ἴχυ ἴεχ αὔσοσε ἀς «! φῇὴῆϑ με: “νὰ ὦ σι γνϑὴ νἹ νων" 
Ρδυε σι δῬδὰ Τιιμι, δὐᾶ και αὶ πέρα, νεϊφο “΄ἴ, ,. 4. “ἡ 

ἐχεσϑε ε. λοῦ Οἱ δὲ Ψύασ νυ τὺ» υσίνν, ,»4 (,,7γ1.. ὥοων ων τῶν 



8, 16. 

8, 3. 

Εο 18,1 35. 

94 ὅδ, 138. 

ἘΡΆᾺ 6, δ. 
(ΟἹ 8, 39. 

190 1 ΡΕ. 2, 12. Ῥυτὶ ἵπίον ΒθμίεΒ. Ῥαγεηάσπι ργάθροβιῖθ. 

ψυχῆς, 19 τῇ» ἀναστροφὴν ὑμῶν ὃν τοῖς ἔϑνεσιν ἔχοντες καλήν, 

ἕνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων 

ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν ϑεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 

18 ᾿“Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, 
εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾿ αὐτοῦ πδμπο- 
μένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν 1 ὅτι 

οὕτως ἐστὶν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑευῦ, ἀγαϑοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν 

ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν᾽ 106 ὡς ἐλεύϑεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπε 
κάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦχοι. 
11 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν ϑεϑὺν φοβεῖσϑε, 
τὸν βασιλέχ τιμᾶτε. 1ὃ Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ 
τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ ἐπιδικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς 

σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνδίδησιν ϑεοῦ ὑποφέρει τις 

.-.----ς-ττττὯ͵.ς͵ 

. Οὗ 21. ὉΪ4 ργδϑῖὰ απὸ (νυν αδϑίίπετε υο8 α οσαγήαϊτό. οἷς, ἰΐοτα ρῥρίδί͵ 
Οοίογατα 8Δ1}10ἀ δὰ ἢ. ν. αὐ νάττ ῬοΙγοϑβθ οτὶ πασα ἐπιϑυμια κατὰ 
του πνεύματος στρατευεται. 

12. τὴν αν. ὑμῶν (ΟΥ̓Ρ οἴῃ) ἐν τ. εϑν. ἐχοντ. (Β οἴῃ) καλὴν : ἰΐα οἷ. τᾷ, 
Β0ἃ νν ρ]}Πῦθτο, 6κΚ 4] ρὼ ΟἸθΐ Οδο Ῥοϊγοΐδί (388. ομϑογυαἰξοΉ ἐπὶ 
υεϑίγαπι ἱττερτεμεηβίδιζεπι μαδεηίο8 τη σεηπέλδιι8) ΟΥ̓ ἐχοντες (88. -ντας) 

καλὴν (ΟἸοιι ΡοΙγς δηΐθ ἐχ.» ΟΥ̓Ρ ροβί εν.) ἐν τοις εϑν... 689. 187. 
παρακαάλω δὲ καὶ τουτο, τὴν ε. τ. εϑν. ὑμων αναστρ. ἐχέυν καλ.  α 
81 ἴοτοξϑό ΟἸοπε ἃ οαείχὶ καταλαλωσιν ] ἐποπτευοντεὲς α. ΒΟ 416 οδιεῖχι 
ΤΉΡΗ Οδο (νᾳ σοποίἀοταπέεβ, ΟΥΡ αϑρίοϊδηΐε8) .. ς -σαντὲς ς. ΛΘΚ αἱ 
Ιοῆρθ ρ] [καλων .. ὅ9.} 69. 187. Θ0Ρ ἅτ 4] Ουρ δαά ὑμων 

18. ουν 6. ὁΚ 8] ἰοῃρα ρΡ] νρ (θη 8ϊὴ ἔμ 81) ΒΥΥΡ (8071 καὶ υὑ7τοτ.) ΔΓΡ οδί 

ἰχὶ ΤΡ. Οδϑο Βοά., 690 [3 οτχ 6. ΑΒΟ 4135 νν ρὰὶ )1ὰ Αἴ Οδϑδίοά 
Ι Ὁ 8] 600 588} ΒΡ Ἀϊὰ κτισ. ἄνϑρ. Ῥτὼὸ κτιυσεν τὰ Π81] [0] Απι θα Ρ]6Γ 
Οδββίοα μαθϑηΐ ογαϊπαξίοπὶ 

14. ἐκδικησιν ὁ. ΑΒΑΚ ἢ 8] ρ] 'ὴ νῷ ἃ] ρ Βεᾶ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) δἀὰ μεν 
ὁ. ὁ (νἀ) 841 τι Βγ1Ρ ο.ἢ 8164 Τρ] Οδο εδεἰχὶ 

16. αγαϑοποιουντας (0 -τες) .. ὁ 415 ΤΏΡΙἢ δἀά ὑμας | αΚ 8] Ὧι φημουν 
ἰ αγνωσιαν .. ϑθ. 142. ΟἸδ ἐργασίαν 

16. μη δηΐθ ὡς Ρί6η6, δχϑιαμηίθ νΟΥΒὰ ΠΟῺ ἀἶδθί [ 8ὲε. δουλ. ὁ. ΒΟΚ : δ. 22. 
68. 78. δδ.166Ὑ 4] αὐ νὰν ἀγτὰ .. ς μὴ δουλ. ϑὲ. 6. Δα δ] Ἰοῃβθ Ρ] τῷ τῷ 
4] Ρ] οαὐχὶ ΤΡ Οδς 

11. ακ ἃ 40. 4] ἔογο αγαπησατε (18. ροβίθεα τ. βασ. τιμησατεὶ) 

18. ὑποτασσομένον... δ1."" 69. 187. δΔἀὰ ητε (εἰ. νρϑὰ οἰοἀὰ δίᾳ 4] τα 

ὁϑἰοίε), αυθιλδάηιοάυχι ΤῊΡΝ οἱ Οδθ6 ποίβδηΐ: προσυπακουστέον τὸ ἦτε, 

ὑν᾿ ἡ οὕτως Οἱ οἰκ. ἦτε ὑποτασσόμενοι. “Ὁμοίως καὶ ἐν τῷ «ϊ γυναῖ- 
κες. [ΒΟ ἐπιυευκεσν ἀλλα, οαἰυδιποάΐ 4]: ᾳαοίῖ68. 

19. χαρις .. Ο 8] τὴῦ! ΤΏ ΒΥΤ ΕΥΤΡ ὁ." Δ] οδεχὶ ΕΡἢ Απίοηϑ!ϑ ἤδη ΤῊΡΕ 



Αἀ ᾿πβῖρῃβ θχθιωρίαπι ΟἸ τ θα ρα πάσα. 1 ΡῈ. 2, 26. 1901 

ω ’ “- : ν λύπας πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ 
κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαϑοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
[4 ΗΝ " « - ΕῚ “ 

ὑπομενεῖτε᾽ τοῦτο γὰρ χάρις παρὰ ϑεῷ. 21 Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλή- 
»» Α “Φἄ ὧὼ « 

ϑητε, ὁτι και Χριστὸς ἔπαϑεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολεμπάνων ὑπο- ὃ 1 
» Ψ 3 ’ »νἝὝν ᾿ 2 “- ῷῶῶ «κα “ ’ γραμμὸν ἵνα ἐπακολουϑήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, 22 ὃς ἁμαρτίαν το 15, 15. 

᾽ Α έ - “- 4. 

οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέϑη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, 28 ὃς λοι- “Ἐὸ 658, 9. 
[4 ) γ , ᾽ὔ 2 2 ᾽᾽ ᾿ “- 

δορούμενος οὐχ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδουν δὲ τῷ 
[4 4 ς [4 »" 3 

κρίνοντι δικαίως, 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν "Ἐπ 58,4 κι. 
τϑ ἠ ᾽ “- Α ἢ - 

τῷ σώματι αὑτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι οοὶ ι, 35. 
- τ ΜῈ "π ᾿ » 

τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάϑητε᾽ 20 ἦτε γὰρ 
« ’ ᾽ 3 9 3 [4 ἊΨ» » Ν Α [4 ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεστραφητξ εὖῦν ἔπι τὸν ποιμένα 

Α - - - 

καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. δ, 3. 

δἂᾶ παρα τω (Α] οαἱ Απίοη 8 οἴ) ϑέω (εἴ. ϑεου δΔααϊίατγ) [ ϑέου .. Ο 
8.1 ταῦ βυγθ 4] Απίοῃ οἱ ΜαχῖΣ 6118 ΤῊΡἢ οδιίχί αγαϑήν, ἰΐθι αὐ ἃ] 
δα ϑέεου δὰ αγαϑην 

230. υπομένειτε Β66 .. Ο ΟἿ; 814 τὸ τνρ δἱ - μέγνετε (1ἄθτη Δηΐθϑ 8] ρῥ]8᾽ὅ 

Δπΐοη οἱ Μὰχ τὰ γᾷ 8]) Ϊ γὰρ 8680 ὁ. ΑΒ 8112 518 ΤῊΡΒ Οδο Τοτί .ος 
οἵη 6. 06Κ 8] Ρ] τὰ γᾷ 8] ρ] οδἰΐχι [ ϑέω .. Α ἃ] ταῦ οδεχί ΤᾺΡὮ τω ϑὲε., 

21. γαρ .. 81] τῦῦ 5198 λἂὰ και, Τοτς καὶ βῖηθ γὰρ] οτν και... ἃ υροϊά 
(αΡ 1.) ΒυῪΡ ἃ] οὔχὴ καὶ [ἐπαϑὲν (εἰ. ΤᾺΡΗ Οδο Τοσὲ ΟΥΡ Αἱ πιὰ)... 
8110 συγ ΔΙΊ ΓΘ οοἰχὶ ἘΡῺ δὴ Αὐτὸ ΕἾἸρ ἀπέθανεν [ὑπὲρ .. Α΄ 
σερι ᾿ ἡμῶν ὑμὲν (ἰΐοτῃ 52; 60) ὁ. σΚ 8] ρ΄ 889 νρ (οἷ, ἔα" 41) 815 Ογγ 
δοὶ δ ΤΉΡΗ οδἰχί Ογρ Τοῖῖ Επὶρ Βοᾶ.. ςθ ([οτὰ 6) πῃ ὑμῶν 
υμὺν 6. ΑΒΟ 8] τὴι 83πὶ ἔα ἀοτηϊὰ [0] ἢΑΥ] Β8ἢ ΒΥΤΡ δοίμαυϊ 4] Οδς 

Ατοῦ 8]... ς (6 Ὁ) ἡμῶν ἡμὺν 6. ἃ] τὴῦ 600 ΒΥΥ Δ.Ὶ 5194 Ερἢν Αὐυρ (:: 
ἘΪ] ῬΡγοῦ δ Ὁ }11ὰ8 ααδῖ ἡμῦν τμῖνν ἴῃ οδ888 ἔμ :586 ΟΌΥ ὉΪΒ 8Ὸ 8118 ὑμὺν, 

ΔῸ 41118 μῦν βουϊ δοσοίασ. αυοἂ ἰοίδ ογϑδίϊο δὰ Ἰϑοίογθ ἱποϊίϑῃ 408 ἴῃ- 
διϊιαΐα 681, 1ὰ διαθῃἀδίοσὶ τοϑρὶβ ὑμὺν αυδηὴ ἡμῖν οοτητη θη ἀδὈδί.) 

22. Ηδθοϊ νούβυπι εἰ. Ῥο]γοῦϑό Οὐ οἷς [εὑυρεϑή .. Καὶ ηυρεϑὴ 

28. δὲ (εἰ. Ογτίοι δὅ14 ριὅ11 4] Ιρῖρ ΟΥΡ 41)... ὁ τε͵] τῷ κριν. δικαιὼς (Ρτο- 
τη 88 ἑμαϊοαπίϊ 86 ἐιδέ6, ἨΔΥὶ" ἑμάϊσαπίες ὑμδί6) .. νᾷ (6. ΒΑ γ]} 5) ΟΥρ3 
ΕᾺῸ1Ὸ ἑμάϊοαπεϊ (ΠΥ ἢ -ἐ6) 86 (τὰ ΟΥρἷ 86 ἐμά., ἘΠ] 68 οἵη 86) ἐπύμδίο 
(ἰΐοπα 1.16οἵ τὶ κριν. σὲ ἀαδικως) 

24. ἡμῶν (οἴ. ΑἸ ΕἾ] Ῥγου 88 81)... Β ὑμῶν ἀμαρτιαις .. Αἰ δοίῃ δἀά 

ἡμῶν [ ζησωμεν.. ὁ συνζησ. [ οὐ (8 Ὠδιαΐηθ οτμἐἐα1) τ. μωλ. αὐτου 
α. α 40. αἱ ρΡὶ ΤᾺΡὮ Οδα .. ΑΒΟΚ ἢ 8}35 οδιεῖχί οσὰ αὐτου (οὗ - αὐτοῦ 
οτηθηδδίοσὶ ἀθθοτὶ ἱπου αὶ 116 Θὲ; π60 τηϑρὶβ οὐαὶ 0116 αὐτοῦ ΘΟ  ΧΧ 

ἰη]δίπτη 6886 βασνδίο ἱπαρία οὗ. ϑβίπ}1168 νδῦὸ δι θη ἀϑέϊοπϑϑ τηδῃΐ- 

[ϑβίδϑ ροὺ ουϑῃβο} δ Β86Ρ6 Ρ1.8 οἴἴδι ἃ ἰθ δ. 8 ἀπίϊα 88. δυσίον 815 

ΠδὈδηΐ.): ἰΐα 1.5, ΘὉ9 

25. Β ὁ ητε γὰρ [ πλανωμένον 6. ΑΒ ὅ. 40. ἰΐοτα (θἰσμό ονεϑ ἐγγαδαξι8) 



1923 1ΡὈᾺῈ.8,1. Οομοχίαϊίο δὰ τη όγοβ. βάγγαθ δχϑιωρίαπι. 

1Π|. 

« - « τ, Ω 

Ἐριδι,. Οὃᾷ]1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες, υποτασσύμεναι" τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 
Υ Ἁ ᾿ 5 “- Ἂν; ’ ᾿Ὶ - - - ΠῚ 

νὰ καὶ εἰ τινὲς ἀπειϑουσιν τῷ λογῷ. διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ανα- 
- ΨΥ λ Ε ὃ ̓ ( ’ὔ . 3 ᾽ Α » ’,. 

στροφῆς ἄνευ λόγου κερδηϑήσονται, 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ 
« ᾿ , « “- . Σ᾽ . ε - 

ι τί 3,9... ἀγγὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. ὃ ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωϑεν ἐμπλοκῆς τρι- 
“-ψ ᾽ “λ ’ Ὗ 

χῶν καὶ περιϑέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4 αλλ᾽ 
᾿ “- ’ 2, - 2 - Α 

ἘρᾺ 8,16. Ὁ χρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνϑρωπος ἐν τῷ ἀφϑάρτῳ τοῦ πραέως καὶ 
᾽ χά - .- 

ἡσυχίου πνεύματος, ὕ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ πολυτελές. ὅ οὕτως 
Ἁ “ἤ - ἤν. 

γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς ϑεὸν ἐκόσμουν 

ἑαυτάς, ὑποτασσύμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, Ὁ ὡς Σάρρα ὑπήκου- 
- ΄ , ’ Ἂ - ξ᾽ 

κα 18, 12. 58» τῷ “βρααμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἢς ἐγενήϑητε τέκνα ἀγα- 
ῳ νιν ’ ᾿ : ἣ 

ϑοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. Οἱ ἄνδρες 

101] μᾶγ] ΕἾ]Ε .. ς -μένα 6. ΟΘΚ ἃ] ρ'οσ ΤΡ Οδο οδεχὶ (γς οἷο ὁγαξΐβ 
ἐπΐηι 8ἰοιιδ οὐε8 ε᾽Ταπί68) ] Β ἀλλα ] ὁ ἐπεστρέψατε α 8] ταῦ ψυχ. ἡμῶν 

Π. 1. αἱ (4] ρδῦς νρ [οἷ. πὶ ἃ]; 588 πιο ἔθ 81] ΘοΡ βγγαῦνῦ 4] ρσϑϑιῃ καὶ) 
ἢ. σἀκ 8] υἱ νάϊ οπηπ ὀδυῖχὶ ΤῊΡΕ Οδο... ἴμπ οἵ ὁ. ΑΒ [καὶ (Β 813 ἀσπὶ 
ΟΡ δὶ Ρβ8- Ατηϊδι 611 κᾺ}ρ’ 8] ὁ) ἐν (ἢ 28. οτῃὴ) τινὲς 6. Αα 8] ρ] τυρὶ ἃ] 
ΟἸοὰ οαὐἰχὶ Αὐρ Βεοά.. ΟΚ 8] πὰ ἐν καὶ τινὲς, ἃ] νν δ]1ᾳ Τρἢ Οδς 

εὖ ΓΟ αββίοα καὶ οὐτινες, 88. οἐτινὲς (τὰ 6ι: φιΐδιϑ δὲ φιιῦ) ] κερδηϑησονται 
(60) 6. ΑΒΟΘΚ ἃ] ἔδσγϑϑθ ΟἹ (58α ὡς ΡΥοὸ ἐνα)ὴ ΤΏρῃ Οδο.. ς -σωνται 

6. τχΐη μιὰ οδιχί ᾿ 

ὃ. ἐμπλοκὴς (( ἐνπλ.) .. 18. ΟΙ ει ἀἀΣ Οροθά εκ πλοκῆς | τριχῶν 6. 

Β6 Δ] υἱ νὰ οτὴῃ τνν }] (6ῖ. τὰ σαρτζἕον. ἐπρζσαΐξιι8) οαἰχῦ 'ΓΠΡῃ Οδς 

Αὺρ ΑἸ δὶ τὰ .. [πὶ οἵη 6. Ο ἅσῃ (νῷ Ρ5- Αἰ μἰδὺ ραρίαΐιγα ᾿γὸ ἐμ. 
τρ.) ΟἸοια (ΟΥΡ 816 ἐπ᾿ πιιζογε πιο ἐαἰοΥῸΥ οὐπαριθηδὲ ἀπὲ αἰγὶ αμὲ τυϑδίϊα 
ομζξιι8 610) (: : Βο1οῖ ἐμσζοκῇ δυαπάθι ἴῃ βϑηϑαιῃ οἵ. ΔΌΒαῸΘ τριχῶν αἸοϊ, 

αὐ ΟἹ οιη388 χρωβύλον, ὃ ἐμπλοκῆς ἐστὸν εἶδος, ἀνεδοῦντο χρυσοῦν. 8- 
χαὐ Πἰτον ἐν πλέγμασυν Ἰορὶϊαν 1 Τί 2.) 1μπ ἡ περιϑ'. α. Ο ἴὰ γᾷ 3Υ1 Ῥβ- 
ΑἸμἰδὺ Ογρ Εἰς Υἱὶς 8] 

4. πρα. (πραεως 9. ΒΑΚ 8] πὰ; ς 2 49. -εος ὁ. Δ0 8] γ}]} κι ησυχ. ς..Α 
ΤΟΚκ Ἀ] πὖ νά οἵη 5.ΥΡ 8] ΟἸθὰ 1)»14152 ΤΏΡΙΗ Οδο ελὐϊχὶ ΗΐδΥ.. Β Ὧϊ 
(πων ϑιιοεὶ οἰ πιο(εδί) ναὶ ὁορ Ῥ8Β- Αμαν Αὰρ ΔΙᾺ ἃ] ἡσυχ. κι πρα. (1μῃ) 
[του ϑέου .. Καὶ 4115 (0Υ6 οἴη τοι" 

ὅδ. εἰς 6. ΑΒ0 416 δ ἙΒΡΆ οδιίχος, ς ἐσὺ ὁ. 6Κ 8] Ιοηρδ ρ] Οδς [ϑὲεον 
6. ΑΒΟΘΚ 8] τὰ ἤδη Τρ]... ς ρΥϑοπ τὸν 6. ταΐη }] Οδο οδιεῖχιὶ 

θ. ὑπηκουσὲν 6. ΑΟΘΚ 8] 66 οἵμῃ δ πὶ Βυ.Ρ ΤὮΡΗ Οδο οδιίχι,, 1η -κουὲν 

9. Β (ἰοδίβ Βὲ}, ᾿νιΐο Μα1) 81. τὰ νῷ ΒΓ δοῖμυῖ ΔΥΡ ΑυρΣ Εαὶς | κ 8] 

ΤῊΡὮ ἐγεννηϑητε) ἃ φοβουμεένον [ἃ πτοώῆησιν, ἃ] πτωσιυν 

1. Β οἴῃ Ον- 



Αα τωδυϊΐοβ. Οδγί δ δο ἰθιηρογδηξδ βίαάοπάσπι. 1 ὃ" Ὲ.8,12. 198 

ὁμοίως, συνοικοῦντε χΣ γνῶσιν ὡς ἀσϑενεστέρῳ σκεύει τῷ γυ- ἘΡΝ δ, 35. μοιῶς, ς κατὰ γνῶσιν ὡς θῷ σκξυξι τῷ γῦὺ" τς τ 3. 
’ὔ 2 , « , ὔ ’ “ 

ναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, 
’; “- 

δὶς τὸ μὴ ἐκκόπτεσϑαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 
» - Υ ὃ Τὺ δὲ τέλος πάντες ὁμύφρονες, συμπαϑεῖς, φιλάδελφοι, εὖ- 

4 -" 

σπλαγχνοι, ταπεινόφρονες, 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ πὸ 15, τ΄. 
’ ω 4 , 2 ᾿ 2 “- σ 3 - 

λοιδορίαν ἀντι λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὁτι εἰς τοῦτο 
, 'σ ε 

ἐκληϑητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 10 ὁ γὰρ ϑέλων ζωὴν ἀγα- Ἔ 3. δὴ), 
ἘΞ 4 ν » -- 

σπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαϑὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ 
4 “ π- Α - 

καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 11 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ πεὺ 15, τα. 
[4 3 ’ ’ Σ Α 4 3 ἱ Ο 

ποιησάτω ἀγαϑόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὑτήν, 12) ὅτι 

7. Αα 8] απ γυναίκέω  συνκήλρονομοις (συνκλ. 6. ΑΒ᾽Ο ἃ]; ς ῃ 49. 
συγκλ. ς. Βα 8] Ρ]) ο. (6) Β (ἰεβίβ Μαΐο Βοβίιτα ογαββθ βίρηϊῆς- 
686) 8] ται (ποἰδῃίυχ.ῖ. 8. 26. 81. 61. 66." 68.) τῷ γᾷ Β.γ 86}: δύτα 
ΔΥΤ (600) ΤῊΡἢ Οδο Αὰρ ΑἸ Οδββίοα Βϑά... ς ἴῃ -νρομίοε. ο6. Ασακ 

ἢ αἱ ἔεγοδδ βυὺΡ (μέ δἔΐαπι μπα Ἀέγο68 8118) 815 οἰθἃ (Ὠἴης ποι οἴῃ οἀὐὰ 
να γ) οδὐἰχί Ηον [χαριτος... ΑΟἾ 4] Ηΐον (γιέ ζἰοΐβ -- φιοά βἰρτῦ- 
σαπίζιδ αγαθοα ἀϊοϊίιι" ποικίλης ἑ. 6. υναγίαε) Ρτϑθῖὰ ποικίλης, 4}2 (ροτ- 

ξοηῖθ8 καὶ ζω.) ΒΥΤΡ ἰάθη δα, 6ορΡ ροβέ ζω. Δ | ζωῆς .. 81] ἴεγο30 
ΤὨΡΠόοσα Οροθοτα ζωσῆς | ἐκκοπε. 6. ΟΥ̓ Ἰδίο)6Κ 8] Βαῖ πηι ΒΥΤΡ (μὲ 

ποη τηϊογοϊἀαπξι" ργδοοβ υδδίγαθ; ΒΥΥ Υἱᾶὰθ ροβὶ) 841] οδίϊχι ίθοτα (ἴῃ 
Β0}01100 οὑ108 ο5ὲ ἐγκ, Αἀδοσι δαπίαν οδάθιῃ νοτῦϑ οἱ. ϑϑνεγοδῃῦ) ΤῊΡΒΞ 
(αἀἀϊ τίνα γὰρ ἐκκοπὴν φέρει προσευχῆς ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα αὐτοῦ 
αὐστηρία;) Οεοἷ (β64 οδἄάθιη ὁ. ΤῊΡὮ δά ἄθηβ μδθοὶ ἐγκοπήν) .. ΑΒ ἢ 
8.1 ἔογο 5 (πὶ νῷ ΟΡ 8] Ηΐδγ 4] μὲ πὸ ἐπιρεαϊαπέιγ) ἐγκοπτεσϑαι (αὉ 52 

1.0) | Β ταῖς προσευχαῖς (ΒγγΥ ἱπιρίπσαί8 ὑτι οταί. υεϑἐγῖ8) 

8. ομοφρονες... αΚ Ὦ 84] 884 εἐσεσϑε 5. -ϑαι (ἰΐα α)  α συνπαϑεις ] 
ταπειγοφρ. 6. ΑΒΟ 8] Ρ] δῖὰ ἀδιηϊὰ ἃ] 60} βυχαῖτ 41] ΟἸθιὴ Δηὐίος 79" 95 
«οἷς (Ξ 6δὺ 82) φιλοφρονες ο. κὶ Δ] οαὐῖχις,, ἃ ἃ] τὴῦ νρϑᾶ οὐἰδἀᾶ 6114 5] 
ΤῊΡὮ Οδο φιλοφρ. ταπεινοφρ. 

9. μη αποδιδ. ἀβᾳ λοιδορίας .. Θδᾶοπι Ῥο]γοβῖδ Παθοὶ δάάδθπβ ἢ γρόν- 
ϑὸον ἀντὶ γρόνϑου ἢ κατάραν ἀντὲ κατάρας | οτι ὁ. ΑΒΟΚ ἢ 4] γᾷ (0Ρ 
ΒΥΓΌΙΓ 4] ΑΠΠΟΟΝ δια ΕἸ Βα (πὶ εἰ δεπεατοίίοποπι λοτοαϊίαίε ροϑ88ι- 
ἀεαϊϊ8) .. ς (( 1090) ργϑϑῖὰ εὐδοτες ο. ἃ 8] Ρ] ΒΥΥΡ ΤῊ ΔΙῚ 81] ΤῊΡἢ Οδς 
οδιχί 

10. αγαπαν υ8ᾳ ἐδειν ἡμερ. (ὁ 88, 187. Βγταῖτ 4] μι. νδ.) .. 22. 60. 10] 
(ἀϊίρονο εἐ σιρίξ υἱάοτγε οἴ.) Ἠδβγομϑδὶ (οογία 811 68 Η18 οἱ γὰρ πολ- 
λοὲ -- οὐδὲ ἰδεῖν ἀγαπῶσιν ἡμέρας ἀγαϑὰς οἷο :: οἵ 1 ΧΧ.) Οαβδίοά 
καὶ αγαπὼν ἡμι. υδεὲν [ γλωσσαν 6. ΑΒΟ α]ῇ,.. ς (6090) αἀὰ αὐτου ὁ. 6Κ 
8] ΡΟΣ γε Θ0Ρ βυγαϊ 4] οδιχὶ οἷς [χειλή (οὐ ρσϑϑῖι τα) ὁ. ΑΒΟΚ 8158 ἔα 
ΒΥΥΡ.., ς (6090) οἀὰ αὐτοῦ ὁ. ἃ 8] Ἰοηρδ ρΡ] νν Ρ] οδίϊχί οἷς 

11. δὲ ὁ. ΑΒΟ Δ] ἥὰ διτὴ [0] ΠΑΡῚ ΒγγΡ (Δϑίῃ δῚᾧὁ καὶ ἐκχλ.) .. ς οἵὰ 6. 
ΟὟἿἾΘΚ ἃ] ρίοσ τᾷ (θΐ. διαῦ ἴὰ 41) ΘΟΡ ΒΥΓ ἃ] οδιΐχι ΤῊΡΕ Οδο :: αὐ ΧΧ 
Ἰοοἰΐομθ ποι Βαοΐ [ ς (ποῃ ςθ ΘὉ 85:2) οὔχ ἀαγαϑον, ζητησατω ὁΧ ΘΥΓΟΥΘ 
πὶ νὰν 

ΤΙΒΟΗΚΗΡΟΒ.. Ν. Τ. Εάϊε. 1. 185 



ῷ, 90. 

4, 14. 

ΔΈΪ88, 13 κ- 

4, 13. 

2, 420. 

4, .}} ο 

4,1. 

1 ΤΊ 8,16. 

1.4 16ὈἙῈῈ.8,18. Ταυνϑαί ᾿πβίθτηῃ 6886 οἱ ρϑί,. ΟἸ τ θεοὶ ρϑδββῖο 

2 - ’ 5." ’ νι «ᾳ 3 - 2 ᾿ 2. “« 
ὀφϑαλμοι κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, 
πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας καχά. 

18 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαϑοῦ αἱ γένη- μας 7 μιμῆητξαιςν γενῇ 
2 2 3 Α ’ Α ’ ’ Α Α 

σϑε; 14 ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ 

φόβον αὐτῶν μὴ φοβηϑῆτε μηδὲ ταραχϑῆτε, 10 κύριον δὲ τὸν 
Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δὲ ἀξὶ πρὸς ἀπο- 
λ , ᾿ “- 3. τὼ ς»"» λό » πος ςρω δλπί 
ογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, 
3 Α Ἁ «1 Α ’ 2 Ν 3 ’ 

ἀλλὰ μετὰ πραὔτητος καὶ φόβου, 10 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαϑῆήν, 
τ - “ 9 - 

ἵνα ἔν ᾧ καταλαλεῖσϑε καταισχυνϑῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν 
ἀγαϑὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 11 κρεῖττον γὰρ ἀγαϑοποιοῦν- 
τας, δἰ ϑέλοι τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. 
18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαϑεν, δίκαιος ὑπὲρ 

. “«- - - 

ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ ϑεῷ, ϑανατωϑ εὶς μὲν σαρκὶ ζωο- 

12. οφϑαλμοε ο. ΑΒΟΘΚ ἢ ἃ] ἔογοὴδ ΤΏΡΕ .. ς (ΞΞ 6090 5.2) ρσϑϑῖχῃ οι 6. 
ΟὟ 4] ρπὶ Οδο οδίϊχί [| δεήσειν .. Ο ῬΓΆθιη τὴν 

18. εἐαν.. Β 8. 101. 4] αἱ νὰ γ εὐ [ μεμῆται 6. 6Κ 8] Ρὶ Οδο οδεῖσχε,, α΄ 
ΤῸ ζηλωταῦν (:: οὗ ΤΙΣ 2, 14) α. ΑΒΟ 4118 ΟἹ δια θαπὶ ΤῊΡΕ (νᾳ αὐπιι- 
Ἰαίογε8, Ἰΐατω Ὑν Ρ]; [0] 8δοίαΐογε8, ὮΔΥΙ ζαςσίοτε8) [ Β γενοισϑὲ 

14. αλλ εν... ἃ α]δ εἰ δὲ ] 6 ἃ] πασχῆτε, κ] -χετε, ΟἸδὰ -χομίεν [ μηδε 
(1831. καὶ οι' μη) ταραχϑ. α. ΑΟΚ 8] ἴδγ6 ΟἹὴῃ νν οἵη ΟἼθὰ ΤῊΡὮ Οδο 
οαἰχε Βα 48. οἵα 

1ὅ. τον χν (6) 6. ΑΒ 7. 18. 88.τὰ8 69. 187. (Ἰἔϑὰ 1.16 οἱ» χν ἡμοῶν) γᾷ 
ΒΥΓαΙΓ ΟῸΡ ΒΔ} δτη ἃγ9 ΟἹδὴ Επ]ρ Β6α (ἰΐοιη Ηΐον Ζ7έϑεπι ΟἾγ.) .. ΔΒ 
ῬΓΟΏΔΪ88 ΟΙη.. ς τὸν ϑέὲον ο. 6Κ 8] Ἰοηρδ Ρ] 87ὃ 8] οδιϊχί ΤῊΡὮ Οδο! 
δὲ 8685 ο. Α(Α 128. ΒΥΥ ΓΙᾺ ΟἿ ἀξ) 0 Κ᾽ 8] ἸΟΠΡ6 Ρ] ΔῚᾧΡ 8] (βυγαῖγ δϑίῃ 
εἰ 6ϑἰοίε ραταΐ) ΟἸοὰ ΤῊΡὮ Οδς .. Θ000 1, οἴῃ ὁ. ΒΟ 817} νβ 600 δύτὰ 
Οτϑ οαὐΐχί Βρὰ [αντουντε : οἷ. ΟἹεα Οὐ ΟἸγϑΠᾳ 41]; ἘΘΒΡΙΔΘΡ 1.8 οἱ 
Επιηοτη 149 Ὁ ἐπερωτωντι, Α ΟγγΥ οδιχί απαίτουντι (οἴ. Ὁ: 08ὲ 4118- 
ἄθη8) [ ἀλλα 6. ΑΒΟ 4113 γᾷ 600 5.τΡ δύῃ (δίῃ καὶ) ΟἸοπι δα ΤῊΡΕ 
Ὁ. ς ΟἿῊ 6. ΘΚ ΔΑ] Ρ] τὸ ΒΥΥ 8] οδἰχί Ο6ς Βεὰ 

16. καταλαλεισϑε 6. Β 69. 187. ΒΥΥῪΡ (εἴ ἐπ 60 χιιοά ἀϊοϊξεν σοπέγα τυο8, Βοἃ 

νἱὰθ ροβ) ΟἸἹδπι, ἰΐϑιη οοσία οὐλὴ ὡς κακοσοιυ. τὴ νῷ (6. δὴ ἀδιιὶα 8]) 

ΑΙ .. ς βῆ καταλαλωσυᾶν (ΟΡ΄ 1ζπ -λουσὶν 6. ΑΟΚ 8] Ρ]0839) ὑμων 
ως κακοποιῶν 6. ΑΟΘΚ 8] ῥΡῥ]6Υ ἔχ (οἱ ΠΥ] ΒΥΥ (ϑγΙΡ ὡς καχοπ. δἀὰ 
ς.ἢ) “οΡ 8] οδιχί ΤῊΡΗ Οδο Ββᾶ | τὴν αγαϑην (838. 98. τή αγαϑη) ε. 
χζ- αναστροφὴν (ἰϊάοτη -φὴ) .. ὁ 22, 187. την (187. τὴ) ἐν χ. αγνὴν 
(22. αγαϑην, 131. -Θη) αναστρ. (181. -φη) 

117. κρειττον : βῖ5 ΑΒΟ6 δἴθ, ποὺ -σσον  ϑέλοι 6. ΑΒΟδκ ἢ 8160 ΟἹθα. 
ΤΩΡΕ Οδο οδιῖχι,, ς (ΞΞ Ο" 82) -ἀεὲ (60) 6. τοΐπ ποὴ τὰ Ϊ Ο χαχο- 
ποιουντες 

18. περι... 419 Ὁ]ὰ Οδοϑὰ ὑπερ [ αμαρτίων (1418 ἡμων, Ὠϊά' αμιαρτωλων) 
ον μηθά πΐη δἀὰ ἡμων ο. οἴ" (νά τ) 418 νᾳ [πο 81ὴ [0] 81] Β.0 81] ΟΥΡ 



δὲ ἀβθβοθηβὰβ δὰ ἰπέδσοβ. ΥὙ15 Ὀδρ ϑιὶ. 1 ΡΕ. 8, δ. 196 

᾿ ᾿ ζ " - ᾿ ᾿ ποιηϑεὶς δὲ πνεύματι, 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν μὰ δ 
εν 3 » ΈἙ 2 Η ’ ΄ ) Ὁ , « -"»Ὕ 

πορευϑεὶς ἐχήρυξεν, 20 ἀπειϑήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ μι νε, δ κε. 
ϑεοῦ μακροϑυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, δὶς μι ημ ͵ 
Ν᾽. γη 7 -» . 3 , ᾿ 
ἢ» ὀλίγοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώϑησαν δι᾿ ὕδατος. 21 ὃ «μι τ, τ. 

4 - α- 

καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκὺς ἀπόϑεσις 
«ἢ ᾽ ᾿] ’ 2 - ϑ ’ ᾽ ’ :] » 

ῥυπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαϑῆς ἔἐπερωτημὰ εἰς ἵδεῦν», δι ἀγά- 
- - - - - , " 

στάσδβως ἴησοῦ Χριστοῦ, 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, πορϑυϑεὶς Ἦννν νὰ 
- Ἁ - 3 [4 

εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιὼν καὶ δυνά- 

μεων. 

Αὐρ Βαᾶ... Αοἴζνἀϊτ)α 4] πιὰ Θ0Ρ Β.τΡ δἱ οδἰἰχί Ὁ]4: 4] δἂἀά ὑπὲρ ἡμῶν 
(ο"α οἴ.) νεὶ υπ. ὑμῶν (Α οἷο) [ἐπαϑὲν ς. ΒΘΚ 8] Ἰοῆβα γ] 4." δ] εδέ 
ἔχὶ ΤΗρΡὨ οι Οες Αὐρὶ... ΟὉ΄ Τῃ ἀπέϑανεν ς. ΑΟ 81} νῷ σῸρ βυγν 
81] Ογγϑοῖ 183 δον (εἴ οδίοχ 11) ΤῊρΗἰχὶ Ογρ Αὐρ'  ὑμας 6. κὶ 4110 κγν 
ΠῚ Αγ... ς ΤΙ 49. ἡμαξ ὁ. ΑΟΘΚ 8] Ρ] νᾷ (ΟῸΡ ΒΥΥΡ τ 4] ΤῊ Οδς 
οδεῖχὶ Ογρ 4] (:: εἶ δᾶ ν, 21. υ0] ᾳιοά Ἰεροηάιῃ 66, δά ἰδέυπη δἰ πὶ 
Ἰοσῦπι γΆ]6γο νάϊ) ἰ τω (ο οπι) ϑέω .. Β οἴῃ... 61, τω πατρι Ϊ πνει".-- 
ματι ᾿ς. ΑΒΟΘΚ ἢ 4] ἰοηρο ρὶ Οὐ Ὠϊά Ογσχϑἷεὶ Ἐρίρῇῃ 15" 3, 49.091. ΤΉ μἢ) οδἱ 
ἱχὸ ς (ΞΞ ΟὉ 82) τω σν. ς. ταΐη ΕΡ᾿Ρἢ "1025 ες, (ἰεἴδγιπ) μγο ἡποῦ- 
ἐὐπεαΐως εἰ εἰτύπεαίμε (αἴ ἔπ 4] τηι οἱ νμϑ) μαβ επί «τὴ (“4 εἰντβοαίος 

68. δηγ"ῆ) ἀδιᾶ 4] ΕὈ]ρΡ Βεὰ (βεἀ δἀάϊξ, ἴῃ 4114 ἱγαημ δίίοπο" -μς οἴ 
-ἐμ2) πεοτίὑπεαίοα οἱ τἰτύβεαίοδ 

19. ἐν φιλαχῆ : εἴ. ΟΥξ οἵ Οὐἶπι 3, ΚΣΣ ΑΓ ΡρίρΒΟΣ 4], ὦ αἱδ νν 'ὴὰ 

Αἰ 755 Ατρ Εὐ΄ δάά χαταχεχλεισμεέγοις πνειμασιν,, 131, (κε κομὼ] 
αἴ τάϊτ) πνειματε .. εοἀϊδὲ (1, 6, οοΥγν. ἢγ. 32. ἂρ Βα" )( μεε)ά μεά ἐγμίσίζ 
κεπῖεν: (Ἰϊεπι εἀὰ Δἃρ Βεὰ ἐπ φιο εἰ ἐξ γαΐ ἐπ σαγεέξγε ἐγαηξ φρίσίίμ τὲ 
πίεπδ Ργαεάϊεατί). νρεἀὰ κ114 εμἐγίμζέεν (ἀςιη! ἃ «γίγαζζεε), (γν (κα 
6") πατρασιν (βορὰ (τ γθέβο! πρευμασιν) 

20. απεξεδεχ. Ἐξ. ΔΒΟΟΚ Β 4] ἰεγοΐ γυ μγ]εν ὧΥ (ὐγν ΤΌνΙ εἰὐχί μγμιϑῖ ομμὴ 
.. ἃ] τὸῦιν Δ1"ὃἑ᾿ απαξ ἐδεζετο.. ς 4ΞΞ αὖ Κ: «απαξ εξεφεχέτῳ εἷμα «Δῇ 

(δεά "Δ εἰ. Οτ᾽ οὖ Οεεῖχτοά,͵ Ὑἀοίων εκ εὐμίφοίυχα Ἐγωειηΐ βυχήοφα, 

4κὶ εἰς εὐϊάϊτ πὰς αὖ οἄ. 2. ] φλνγος «. 45 αἱδνν «ον ἐ)ν εἰ ἐ)υλμΑῦ, νΣ 
Ονρ Αυν ΤΙΣ Γὰὶς Βοὰ... ς -γαι ε. οὐκ «] ἰυουςς γ] ΕΥΥ͂» «Ἱ ομτίκὶ 
Τιρὰ 9εε 

21. ὁ (εἰ. - σὺ ΚΣ! ς. Δβοοκ ἢ δ] Ὡς γῖυγ νκΚ ")1ἀ τ ( γγείοψι δὺ χρεόν 
χα Τυγά (θεὲ εἐδτῖσί (τρ αἱ τὰ .. ζέ ᾧ «. τυ υἱ νὰ γέγμκυς (42. 
ὧν ' παὶ ρα: ᾿ς, ΔΒ 8] τοῦ τῷ δυυὰμ σὰ ΤΠ) 1ἀΣῦὺ σγμ Αὐγέθενε Κὺ)}Κ 
τ:ς Βεᾶ.. Ξ κ᾿. πμα- ες. ΟΣ ἃ] }] ἐὸν «εῖὶ αὐὸ 4] μὰ φες εμτὶχῖ͵ 
Ῥτυωάστει ἘΚ δὶ ΡῈ Ν 8] ἔπος; τῷ ΘΣῪΡ : ὅρᾶ νυν χοῦ λίνεγε! ()ες ἐμτλκί 

ψυεῖ Ὃν ἀσειτ, τὸν (ἃ ὅτ ΟἹ νον. ἰΐεῖῃ 1, 4] νὼ νοοῖ σώζει | δε 
.- ἃ δα 

ἜΣ τῶι ϑεῦι οι. Τα (ὐΥδτ δ]... κα οἵ τοι. Ῥγωείογει νῷ ᾿εἴ. αἴὰ ἐμ] 
ὅδπιϊ ἃ 10} μ]: βοᾶ ποσὶ ἴῃ αἱ Αυξ ἔς (μρεῖνὸ Το ον ΚυΥ, μὰα ἀε- 
γόμένενε 'τπευτύσια τῷ νεΐοας αείεγιε ἐοτούξα “νετενοιγ χἀθμιλα “σμωμοωσ,. 
Βασαν ὡσχοδιβ ἀλλ οὐὦ Δυμδι. οἱ ὐμοϊ. νυρ! πώρ. ε. συφ. 

10 5 

Γ 4 



8, 18. 
ῳ, 51. 31. 

Βο 6, 6 εκ. 

8, 190. 

4 ὅ, 8. 

[4 δ, 20. 

116 1ΡῈ.4,1. 60 πονὰ νἱία ἀϊοδπᾶβ οἱ ἔγαίσιθαβ. Ποπδ 

ΙΝ. 

- 4 « 

1 Χριστοῦ οὖν παϑόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
ς , σ « Α 4 , ε τος » 2 Α 
ὁπλίσασϑε, ὁτι ὁ παϑὼν σαρκι πέπανται ἁμαρτίας, 4 εἰς τὸ μῆ- 

χέτι ἀνϑρώπων ἐπιϑυμίαις ἀλλὰ ϑελήματι ϑεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν 
- » ’ Α 

σαρχὶ βιῶσαι χρόνον. ὃ ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυϑὼς χρόνος τὸ 
᾿ -«- - , 

βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσϑαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, 
ἐπιϑυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀϑεμίτοις εἰδωλολα- 

’, 5 , “ Ἁ τρείαις, 4 ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν 
- 2 - ’ 

τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες, Ὁ οἱ ἀποδώσουσιν λόγον 
- μ᾿ -» - Α ᾿ 

τῷ ἑτοίμως ἔχοντι χρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ 
- 3 , Φ » Α ᾿ 2 ’ [4 

γεχροῖς ξδυηγγελίσϑη, νὰ κριϑῶώσιν μὲν κατὰ αγνϑρωπους σαρκχι, 

ζῶσιν δὲ κατὰ ϑεὸν πνεύματι. 
Α 1 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε 

Ι᾿ 

εἰς τὰς προσευχάς, 8 πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην 

ΙΝ. 1. παϑοντος ἐς. ΒΟ 818 ν Β8}} ΑΙΝ: ([. 6.460 ἴῃ οἀ 8) Ὑπάτι ὁ 576 Ο6ς 
ἕοπΣ Απρ8 ΑΤΌ ΕἾ]ρ Βοά... ς (60) ακἀά ὑπερ ἡμῶν (41 ΤᾺΡΆ Οϑοἰχὶ θὰ 
ὑμῶν) 6. ΑὙΚ ἃ] ῥ]6. Θοὸρ 5υγυῖτ 41 Π143561 Ἐ Ρ1ρῈ 765 1036 Α(ἢ8 Τηάγι" 313 
[Ρ8-] Δ13»1 4] Ηΐογ Αὐρὶ (οἰΐδτη νατῖθ ἰγαηϑροηΐ τ) σαρκε 866 (6) 
Ὁ. ΑΒΟΒ 850 δοὸ ρ]υγ αἵ νάϊΐγ 8ἃπὶ ἃἱ ΤῊρἢ Αὐρὶ.. ς (49.) Ῥγδϑῆι ἐν (118 
Ρτίοτγα Ἰοοο υἱ νάϊγν οἀβτ Π}].8) ὁ. Καὶ 8] μὰ (86 μ]6 Ὁ 6 βι [ϑητ0) νῷ δἱ 

(86 νῷ δ] ἔεσθ οἵηῃ δ. ἀπίβϑ ἐν σαρκι) οδεϊχὶ Οδο Ηἰον Απρ' (Β68 ρρἰδὶ 

οἵ, δηΐθϑ τηοάο ἐπ σαγῆθ τηοάο 967 σαγπέπι τηοᾶο δαγηδ ὨΔΌΘΩΙ) αμαρ- 

τιας (816 ΡΥϑοτὴ αΠ0) .. Β νΒ β.1 δοίμαυϊ αγϑ ἀμαρτιαις 
8. αρκ. γὰρ 6. ΑΒ 818 νρ ΒΥγαΙΓ ἀγτὰ ΟἸο Αὐρδ.. ς (609) δΔἀὰ ἡμῖν 6. 
ΟΘΚ 8] ρ] 8] Οες οδιεἰχί Ηΐδσ, ἰΐθπι 415 οορ ἃ] ΤῊΡὮ Αὐρ δάὰ υὑμὲν | 
χρονος 6. ΑΒΟ 819 γνῷ 6ορ Βυγλγ τῆλ 86 (ἢ 8179 Οἰδϑιῃ Αὰρ Ηΐον Οδβείοα. 
.ος (6090) αἀά τοὺ βιου 6. αΚ 8] Ἰοῃξθ ρ] 87Ρ 81 οαἰϊχί ΤῊΡΆΒ Οδ6 (εἰ. 
νΑΥΐο ἰγ8η8ρ) Ϊ βουλημα (αὈ΄) 6. ΑΒΟ 418 ΟἸδθὴ ΤῊΡΗ οδεχῦ ς ϑὲ- 
λημαὰ ο. ΑΚ 81] ἰΙοηρ8 ρὶ Ο66 | κατειργασϑαν ο. 480 (κατειργασασϑαιν, 
Βθὰ ασ ναϊΐν δγδϑιπ}) 816 ΟἿδθη (816) ΤΏΡ (βε θᾶ χατειργασασϑε) ... 
ς κατεργασασϑαι ς. α (-σϑε). Κὶ ἃ] ῥΙεῦ οαἰϊχὶ Οες | 5" οὐνοφάυγεοις 
ο αϑεμιταις 

4. ο 21. 29. δύῖὰ καὺ βλασφήμουσιν (κοί το οὐ τὲ φιιῖὶ διαδρπεπιαηὲ ὅ γοά- 
ἄεγο ἀεὀεπέ ταϊϊοπόηι; ἈΘΙὮΡΡ οἐ 6666 ἢοπιΐπο8 θα τ18 ἀοηιταδωπέιν τυο8 ἐξ 

διαδβρῃοηιαδιπὲ βιιρ67 υοὐτ᾽δ 8ὲ υο8 υἱάεδιιπξ 6886 ρατίϊοΐρε8 οἰηι 18 εἰζἴιιδ 

ορετὶδ ἴαηι ἀμάμπι: ὅ ἐἰὲ ἰσίξιν ταϊίοποηι τεάάθγο ἀοδοηὲ οἷο) 

ὅ. ἔχοντι κριναν «.. Β (ἰΐθτη ὁ" να τ) 69. 187. κρυγοντν 

1. τας προσευχας ο. 6Κ 8] ρὶον (ΡοΙ]γοϑϑδ 4111 6η8 νήφοντες εἰς τὰς 
προσευχάς) οὐχὶ ΤῊΡΕ Οθο... μη 49. οπι τας ὁ..48 ὅ,. 187. (18. προσ- 



δταῖδα νατῖα. αδυδοιάυτχῃ ᾿α800 οΔ] Δι: {10 8. 1 ΡῈ. 4,14, 197 

9 ὋΝ [νά 3 ᾽ , “- «ς -«- 0 ’ 

ἐκτενῇ ἔχοντες, ὁτι ἀγάπη καλύπτει πλῆϑος ἀμαρτιῶν, 9. φιλύξδ- (“ν»τον το,19.) 

γοι εἰς ἀλλήλους ἄτευ γογγυσμοῦ, 10 ἕκαστος καϑὼς ἔλαβεν χά- Ἐν 1δ 
4 ᾧ - ἐ Α 3 

ρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοι οἰκονόμοι ποικίλης 
“9 -ρ « “- 2 ἜΚ { 

χάριτος ϑεοῦ" 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια ϑεοῦ, εἴ τις διακονεῖ, ὡς Ἐο 15, 6. 
ϑω 5 ’ τ »Ἠν ε ἥ “ 3 γι ,. ε Α ᾿ 
ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ ϑεῦς, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ ϑεὸς διὰ 
Ἶ, ἰπρό - τ 3 Α [4 ’ Ἁ Ἁ ’ 3 ᾿) Ψ ἦν 

σοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος. εἰς τοὺς αἰῶνας οολ9, τ. 
τῶν» αἰώγων᾽ ἀμήν. ὅ, 11. 

ον» ἐ- ἷς 12. ᾿4γαπητοί, μὴ ξενίζεσϑε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πει- 
, ς»- ᾿ , ς ’ ὠς» ’ 2 Ἁ , ρασμὼὺν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 18 ἀλλὰ καϑὺ 

“«« ΄-Ὄ - .-ἷ 4 “«- 

κοιγωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παϑήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ΒΚ  Τ, 
᾽ “- - - » 

ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδί- χὸ δ. 
ζδ8 9 9 ") ᾽ Χ, - ’ [.2 Α - δόξ, Α 4 - 

σϑε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ 

εὐχη») :: δ δυο} 8 Ποη ἰπέρ]]6οΐδ 68 αὔδα Βαροί Υἱ οὐ ἐἰοπ άπ 
ναρείυγ. ΣΟΥ 4118 εἰς προσευχὴν Βοτ δπάπῃ ἀυχὶί. ΑὉ διαθα- 
ἀδίοσθ Υ6γῸ 8]16ηὰπῇ οὐαί δαἀϊίδιηθηΐατα. 

8. δὲ ο. 6Κ 8] υἱ νὰ γ ἔοσϑ οὐηῃ τὸ νυ (οΐ. χὰ ἀδτηϊα 41} Θὺρ 858} Βυτρ 8] 

(δοιμυῖν καὶ - δὲ, ΒΥΤ καὶ - ὃ ΤῊΡΒ Οδς οδιίχί Βεά,.. Α(νά Ὁ}8Β 18. δ1ὰ 
[0] Πδ8:} δύω Απρ οἵὴ [ αγαπή ὁ. ΑΒΘΚ Δ] ἴον 6320 ΟἸἹοιητο 86 ΟἹ βγη ΟἾγΞ ’ 
ἘπΙΠ4] Οδο οαἰϊχὺ,, ς6. (116πὶ 52, ποὴ ς: Θ00) ργϑϑῳ ἡ 6. τηΐῃ τὴὰ 
ΤΈΡΆ | καλυστεν (α΄) ς. ΑΒΚ 8] ρ]υ 860 νῷ ον ΒΓ (οδσίθ ΒΥ 730} ἈσΊΩ 
81 ΟἸθιατο 96 ΟἹΘηὁ Ογγ ΟἾγ3 Επέμ81 Απίϊοο δὰ ΤὨΡΕ εδἰἰχί Τοσί ἃ] 
Ρὰ (τὰ σοορετιμῖξέ, οἵ οἷ. 58}}} .. ς -ῷεν ο. α 8] τη ΒΥΤΡ ΔΥΥ δ6ῖἢἘ Οδὸ 

9. γογγυσμου (61) 6. ΑΒ 8] ἔεγθ320 τῇ νρ Βυγαῦ ΑΥΥ ΟΥσ ΤῊΡὮ ΕἸ]ρ2... 
ς -μῷν» ἐς. 6Κ 8] Ρ] (ῃ0}18 σ υβῖο αὐ ναϊτγ) οδἰΐχί Οδς (:: οὗ ῬὨΠ] 2, 14. 

ΒΌΪ Π0}}18 ΟαΒΤ -μου δίᾳιθ οἰΐδιῃ νυν Ρ] - μων») 

10. καϑὼς .. α ἐν ὦ, 187. Δ] καϑο 

11. εὸ τις ὈΪΒ.. Α ἢ τις (α 68. ἔχ" οἵη ἐν '84ᾳ ϑεου)] ἡς (α ἢ ἃ] Ρ]π838 5]δ᾽ 
Ως) χορ. ὁ ϑέος.. 69. 187. χορηγιαν  δοξ. ο ϑέος .. 69. 187. ΒΥΤΡ ο 

ϑε. δοξ. ] ἐστιν .. ΧΑ 18. 34. 18. ἀτῖὰ δ] οἵὰ [ τῶν ανώγνων .. 69. 137. 
816 δὴ 84] βυυρ στὴ οἵὰ ([ὰ 8] οἵχὰ αμην») 

12. τή ἐν ὕμιν... ἢ 81δ ῥργϑϑῖω ἐπη [ πυρώσει... 8." πωρωσει 
18, καϑὸ ο. ΑΒΘΚ 8] ρ]υ860 ΟἸ6 πὰ Π1499 ΤΠΡἢ Οδο οδἰκι,, ς9 (ηοη ς ΟὉ 

82) καϑὼς ς. ταΐπ αὖ νάϊ ρδιςΒ (8010 Β1] [θ8ΐ6, ποῃ Μαῖο) Οδεοθά οἵὴ 
του [ χαρητε.. ἃ χαρευτε " 

14. εν... 69, 187. αλλ εν καὶ, ΒΥ χαὶ εὐ [ τῆς δοξῆς ὁ. ΒΑΚ 8] Ρ] 81 
Ἰὰχ 41] (νϊ4θ ροβί) βγ ΟἹϑῃ Ουσ Οοο Τοτῖ ΕἸ]... Οὗ 52 μη δἂὰ καν 
δυνάμεως (18. Δαἀὰ αὐτου) 6. Α 8] Ρ] 855 νν Ρ] (βεἃ ναγὶβ ἀ18: [ἴα ΒγῪΡ 
χυΐα ποηιθη οὲ ϑρίγιδιι8 οἱογίας εἰ υἱγίιιέϊ8 ἀοἷ ; 58} φωΐα 8ρίγίξι8 σζοτίας εἰ 
οὐγίμεϊδ οἴ; ΑΥϑ φιΐα ἴαιι8 εἰ φοτία οἰ υἱτέιιδ δὲ βρτγτίτι8 ἀοἷ; οι ἢ χιΐα τὸ 
σϊοτίαο οἴιι8 δὲ υἱγένι 5 ἀοπιίπὶ ἐπ 8ρῖγ. 8α., νοι ϑἃ φιιοπΐαπι χιοά 68ὲ Ἀλοπογῖδ 
φίοτίάο εἐ υἱγίωιεϊθ ἀοὶ δὲ χιιΐ ἐδὲ εἴιι8 8ριγέδιιθ, αὐἱου5 6Χ ὙΘΙΌΪΒ δτὴ Ἰὰχ 
4] δος ἰδπΐστῃ βαθϑπΐ φμοη. σίογίας [Ἰὰχ σίοτνία 7] ἀσὶ 8ρίγίδιι8) ΑἸ 588 



ΡΤΟΥ 1], 81. 

8, 11. 

1903 1ΡΕ. 4͵ 1. ᾿ς Ργχο Οβγῖβίο ρϑιϊ βϑοαχασω 6886. 

ϑεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω 
ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος᾽ 10 εἰ δὲ 
ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσϑω, δοξαζέτω δὲ τὸν ϑεὸν ἐν τῷ ὀνό- 

ματι τούτῳ. 17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασϑαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου 
τοῦ ϑεοῦ" εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειϑούντων 

τῷ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ δἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ δὲ 
ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες 
κατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ ὡς πιστῷ κτίστῃ παρατιϑέσϑωσαν τὰς 
ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαϑοποιΐᾳ. 

Ὁ 1398 (βεἃ οἴῃ καὶ τὸ τ. ϑεουὶ) ΤἜΡΗ οδἰχι Ογρθῖ8 (γυΐα πιαϊοδέαξίδ εἰ 
υἵγίιεΐα ἀοπιῖπϊ ποπιθη) Οδββιοᾶ [ ἀαναπαυεται (Α 8418 ἐπανασ.) ο. ΑΒΟΚ 
81 οογία ρὼ ΟἹθὰ ΤῊΡΒ Οδο (νρ ΟΥΡ Τοσίὶ ΕἸΠρ τοφιρεδοῖί) .. ἃ] ἔοσοθ 

Αἰ Ογγ Ὁϊὰ ΕρΒ Απρήοοβδ ἀναπέπαυται (:: οἵ 2 Οο 7, 18. υδἱ αὐα- 
πεπ. Ὧοῃ νυ.) [ς (6099) δἀὰ ἴῃ ὅπ6 κατα μὲν αὐὑτοὺυς βλασφημει- 

ται, κατα δὲ ὑμας δοξαζεται (60. οῃ κα. με. α. βλασφ., 95." οἵα κα. 
δὲυμ. δοξ.) ο. ΘΚ 8] Ρὶ] 81 (αὖ αἰὴϊ8 διαδρἠεπιαίιιδ, α υοδίβϑ ατόϑηι ἤοπο- 
γὐβοαΐιι8) ἈΔΥῚ [0] ΒΔ ΒΥΥΡ ο. ἢ ΔΓΡ 8] ΤΡ Οες ΟΥρ (- δεσμπάππι πο 
᾿αμΐοηι --} .. ΟἿῊ ὁ. ΑΒ 8] ἔεγε30 νρ (οἷ. ἔχ ἀδιηϊὰ 41) Βγχ (Βγγρ νἱάθ δῃίϊο) 
ΟΡ δϑίμυῖ δγὰ ἃγθ Τοσί Αὐτὸ Βρα (ἰΐεα ΟἸθ νάϊτ αυἱ γν, 12. 18. 
14, οἰϊδί 8δηῃ αναταιεται) 

15. ἡ κακοποιὸς (ΟΥρΡ Τοτί πιαϊφῆοιδ; νῷ Αὰρ Ῥγοιηἶββ πιαζοάΐοιδ; 69. 
187. Δ] δ]ῖᾳ καχουργος) .. ἢ οἵα  ϑγγν Ογτίομ 908 Ῥγοτη188 οτὴ ἡ ὡς αἀ- 
λοτρ. [ αλλοτριοεπισκ. ο. 6Κ 8] ΡΙ6Γ ΤὨΡΏ Οδο οδἰχὶ (ΟΥ̓Ρ σεγαϑ αἴΐε- 
παϑ αρόη8, Τοτί αἰϊοηὶ 8ρεσιζαίον, νῷ αἰϊοπογπι αὐἀροίϊίογ) .. Α 81. 40. 

αλλοτριος (40. -ἰως) ἐπισκ. .. μὰ αλλοτριεπισκ. ὁ. Β (:: να 6] θρδῃ- 

{186 οδι.888 οἰθοίαῃ ο. [μΘρῚτΥ Θδάθιῃ ΤΟΣ 80 Θ΄. ΟΠ8Γ60 ρρ. 8. Ρ. 788. 

οὗ 8Ρ αοτνγιηθοῃδβί ῃ Οοίοὶ]. Μοηυπι. 2, 481.) 

16. ονοματι (6) 6. ΑΒ 8112 νν ρου Ογσίοι 903 ΕΡῃ Οδϑο Τοτῖ Αὺρς ΡῬτο- 
ΤαΪδ88Β .. ς μέρεν 6. 6Κ 8] ρ] ΔΤ 8] οδιἰσί ΤῊΡΗἢ 

117... οἵὰ ὁ | χρέίμα : οἵ δὰ Μο 12, 40. (α ἢ. 1. κρῖμα) | αφ .. Β απὸ (ν. 
14. ἐφ α Βαδοῖ δχ διῃθῃαϑίϊοῃθ ; Αὐ ἐσι) [] ἡμων ὁ. ΑἾΒΑΚ 8] Ιοῃρε ρὶ 
ΥΥ ΡΙ6γ Οδοΐχί οαἰχί Αὐρ ΕἾΠΡ Ηἰογ Βοὰ .. ΑὟὔ 4] δϑίῃτο 89] ΤῊΡΗ 
Οδούο μὸν 

18. ο δὲ ο. Β' 187. 4] αἱ νά Γ7Ὁ ΒΥΥΡ (000 αὖ ρδοσαῖογ)... ς μὴ 49. οἵη δὲ 
ο. ΑΒ ΘΚ οἷο (:: ὧὐ .ΧΧ) } καὶ ἀμαρτ. -. Α 8. 95." 96. καὶ ο αμαρτ. 

19. ὡς ὁ. 6Κ 8] ΡΙΟΥ ΒΥΤΡ 8] οοἰχὶ ΤῊΡἢῃ Οδς ΗἸ] .. ἴμῃ οἵὰὴ ὁ. ΑΒ 9. 18. 
(π. τω κτ.) 18. νῷ 6οΡ (ργϑϑῖῃ ἀδοὴ ἃ] Αἰ871} χτίστη : ἴδ 6Κ 8] }], 
πο αὐ ς κτιστῆ [ αὐτῶν (6) ὁ. ΑὙΟΚ ἢ ἃ] ρΡ] 835 οαἰΐχκὶ ΤΡΕ Οδο.. 
Βα... ς ἑαύυτων 6. ταΐη τὴῦ (16 8412 ΑἸ δηίθ ψυχ.) [ αγαϑοπουια ς. 
ΒΟΚ 8] 9] (ἰΐθτα οορ δϑίβυϊ 4] ἐπ δόηε γαοσοίμπαο) ΤῊΡΗ Οδο οδἰϊχι,, 
ΟὈ΄" 1 49. -ποιιαις (Α -πονεναις) 6.4 41,8 (ἴθχὰ νῷ ΒΥΓαΓ τὸ ΣΟΥ ἐπ 

δέεπο 7αοίϊ8) .. ΑἸὮ οἵα ε. αγ. 



Ῥγοβογίθγοσιπι οί οἷα οἱ 8ἀο] βεθηί μι. 1ὈΡῈΕ.8,7. 199 

Υ. 

1 Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὃ συνπρεσβύτερος καὶ 
μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παϑημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀπο- 
καλύπτεσϑαι δόξης κοινωνός" 2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον κοι 50, 56. 
τοῦ ϑεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑχουσίως, μὴ 

αἰσχροκδρδῶς ἀλλὰ προϑύμως, ὃ μηδ᾽ ὡς κατακυριξύοντες τῶν τινε, τ. τι. 
κλήρων» ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου 4 καὶ φανερωϑέντος 
τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσϑε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 

Ὁ Ὁμοίως νξώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δὲ ἀλλή- Ἐρν 5, '. 
λοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασϑε, ὅτι ὁ ϑεὸς ὑπερηφάνοις “Ῥτον 5, βι. 
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 6 ταπεινώϑητε οὖν ὑπὸ τα «, 6. 
τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ ϑεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, { πᾶσαν 

Υ. 1. Πρεσβ. ο. ἀκ αἱ Ἰοηρθ Ρ] ὁ0Ρ ἃ] ΤᾺΡΒ Οδο οδἰΐχί Ηΐογ:.. ἢ δᾶὰ 
ουν 6. ΑΒ 69. 187. 4] ρΡΙ 8} νᾷ ΔΓΠπὶ ΒΡ ὁ.ἢ (πὶ ΒΥΓ σρ. δὲ, δαί καὶ 
πρ.) Ἠϊετγ; Βεὰ | [μὴ οτὴ τοι;ς ὁ. ΑΒ 69. (παρακ. ἐν υμ.) 187. ο συνπρ. 
(συνπρ. ς. Α[Β]; ς 1, 49. συμπρ. ς. Βιιδία κα ο[0) «. 8] τηῦ ΔΙῚ ΒΥΤΡ 8] 
ος συμπρεσβ. ] ἀποκαλυστ. .. Αἰ ἄτῃ ροβί δοξης, 80. ροϑί κοιν. 

2. του ϑέεου (οἰ. Ιᾶδς Βο6α) .. 4. Ιφσηἰδίρ] 310 Θομο1100110. ογη... 414 ΟΥΥ 
ΟἿΓ δἱ τ. χριστου (εἴ. του κυριου [τὰ ΗΪΐ61] οἵ ὑμων 166) ἐπυσκοπουν-- 
τες (09. -πειοντες) 6. ΑΚ 8] Ἰοῆβθ Ρῥ]6Γ Τὴ νὙβ ΟΡ ΒΥΧΕΪΣ 4] αἱ να Γγ 
οὔ (8] δηΐα σουμ. Ροπ) οδίίχί ΤΡ Οοο... 49. οἵη 6. Β 27. 29. Ηἴεγ 

1ᾶδο σοης 10] 10. [ χλλαὰ ς. Β θ8. 8]... ς μη 49. αλλ ο. ΑΟΚ (8 81].) οἷο] 
ἐκουσιοως 6. ΒΚ 8] Ρ] τὰ (μὲ τεραΐ8 ρίοδεπι ἀοηιῖπῖ, οὐγας ἠαδεηῖε8 πο 
ἐπ αυαγίϊα πόηιο ἵπι ἀοπιϊπαΐζίοηε ζγαΐγωπι, 86εα υοἱωπίατίο 6 απίηιο ζδεη- 

ἐθ 7 δὲ 8ἴηε τορτασμοηϑίοπε, εἰ ζογπια 5{18 οὐτδιι8 ἐπι ορογῖδ. δοπῖδ, ἴηι οπιπῖ 
ἑἐοπυθτϑαΐξίοπε χμας βεοπάμηπι ἀειιπι 684) ΒΥΥ (Β6αἃ ρμοδβί ἐπισκοπ. δαὰ 

πνευματικως) ΔΥΥ (Β6α 878 ροβί ἐπισκ. δα ἃ κατα ϑεον) Οϑο οδὔίχι 1Δδς 
(υοἰιιηξατία ἐα απΐπιο} .. Τωῃ ἀἀ ἃ κατὰ ϑέεον ὁ. Αὄὔ8] ἔδγϑϑδο νρ (νίἀ6 οἵ. 

ΤΩ) ΟΡ Β.ΓΡ 84] Απίοος δἱ ρρίϑ 814 (β6ὰ 413 8] Απίΐοος καὶ κα. 9.)| 
μή 6. Δα 8]5 ΒΥΥ δορί! ΥΡ Οδο.. ς μη μηδὲ 6. ΒΚ 8] ἰΙοηβθ Ρ] νῇ “0Ρ 
ΒΥτΡ ΤῊΡΆ οὐχί Βεὰ (46. μητε) 

. 8. Β οἵη νοζϑῦμῃ | μηδ... 4] τὴ μηδε 

4. αρχιποίμενος : πος 866. 6Κ 8] ρῃὴ.. ς ἀαρχυποιμένος 

δ. ομοιῶως .. 40. 69, 137. 4] ΒγΓτΡ δΔἀὰ δὲ χαν ον, 8] τὴἕὰᾶ οδἰχὺ δὲ οὐ ν6] 
βἰ τα ἴον [ αλληλοὺς ο. ΑΒ 18. 27. 29. θ8. 81. γᾷ ΒΥΤ ΘΟΡ ἅτ Απίο ἢ 
.. ς(6}5) δΔαὰ ὑπυτασσομενον 6. ΘΚ 8] ἸΙοῃρθ ρΡ] 5Υ1Ρ δἱ οδιχ ΤΡ Οδο 

(οτα απίϑϑ δε); ἰΐϑιῃ 9. ὑποτασσεσϑε, 181. ΒγτΡ ὑποταγωμεὲν [8 1177." 
οἵα ὁ, ἰΐθτα ΟἹ Ὁ (ϑεος γαρ) 

6. υμ. ὑψωση (6ῖ. τι γε) .. 69. 187. ((οΡ 41) υψ. υμ..} ἐν καιρῷ 0. Β6Κ 



300 1ΡΕ. ὅ, 8. Ὀ1Δ400]ο τγϑβἰϑίθμ μι. Υοίδ ρΐἃ. 

Ἁ , « ἱπῷ 3 [4 959» Σ). ἢ [χὰ 3 “- 4 “Ρε 656, 3. Τὴ» μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ 

ὑμῶν. 
’ ε Ἷ “- 

8 Νύψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων 
ἂν ἊΝ Φ τ 

τας, τ. ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ ὃ. ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ 
“- ϑει ἢ “- -“ "“ 

τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παϑημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν 
ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ δὲ ϑεὸς πάσης χάριτος ὃ καλέσὰς 
τ »“" . Α » ἢ» 3 - 'ε 9 --» - 884. ἢ 

Βεν 13,31. ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δυξαν ἐν Χριστῳ Ιησοῦυ, ολίγον πα- 
᾽ 5... , ’ ᾽ 2 “- 

.«,1. ϑόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σϑενώσει, ϑεμελιώσει. 11 αὑτῷ 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

81 Ἰορ6 Ρ] 5.1 ἃ] Οὐ ΤΡ Οδο οδἱχι, 1. δᾶᾶ ἐπισκοπῆς ὁ. Α 8119 
Τὴ νῇ 60Ρ Β.ΓΡ ο.ἢ Δ] ἘΡΒ5297 Μὰχ οἱ Απίοηδὲ Ηΐον (:: οὔ 3, 12.) 

1. ἐπιριψαντες ο. ΑΒἘ.. ς 49. ἐπιρριψ. 6. ΒΤ ἍΚ οἷς  μέλεν.. α 187. 
1117." ἃ] μελλεν (ᾳῃοὰ ἔγϑαιδηβ νἱ(λ απ) 

8. ο αντιδ. 6. ΑΒΚ ἢ 8] [068 ρΡ] 51:18 ΤΏΡ .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) Ρῥγϑθϑίω οτὸ 
6. α 8] τῶι νν ρ]εγ Οδο Ἰμοἱ 4] τῶι (ΟΥ ὁ γαρ) | περιπατεῖν .. Αἱ ἔδγαῖ0 
Οτἱ ΟἸγβϑθρθ ΟΥΤὮΓ 4] τὴῦ περιέρχεται τινα καταπιή ὁ. Δα δ] Βδῖ τηῦ 
γε Βυγαν 4] Οὐ (603 Βυοί ΙΘοἰΐοπθ) ΟἸγτδ (οι1 τ. αρπασὴ) ΕΡᾺΓΣ ΟΥτλτβ 
Τμάτι "»811. 1Χ514}6] οαὐχὶ ΟΥἶμὶ 8, 812 7,01 Ἐ'611ς δᾶ Αἰὴ (Αἴ 3» 614) Αὐτὰ 
81 τὰ; ἰΐθιῃ 80. 180. ΜΑτοῖιοι Ῥ5- ΑἸ ἢ "814 τ καταπίιεν.. Τζῃ τινὰ (β6ἃ 
α τίνα) καταπιεῖν 6. (Β ΟἸ1580 τυρα)ὴ 6Κ ἢ 8] τὰ οορ (Οτγἶ Ἰδοίϊοηθ 

βαοῖ) ΟΥΥΕΓῚ Ἔοχοάϊ ΟΥρ ΗΙΙ 4] (Ουἶπὶϑ8, 896 γαοτθη8 ἀδιογατα οἵγοιῖ) 

9. Β ἐν τὸ χοσμὼ [ὑμῶν .. 6 ΒΥΥΡ οἴῃ, Καὶ δὶ νυν τ ροβί αδελφ. Ροὴῃ 
(181. ὑμὲν ροβί αδελφ.) 

10. υμας (61 ς. ΑΒα 8] Ρ] 840 ἀδιηϊὰ ΘῸΡ ΒΥΥΡ 8] τῦιι ΤΏΡὮ οδιϊχι, ς 
ἡμὰς (6. Καὶ ἃ] Ρῃὶ νρ ΒΥ 81] ὉϊΪΔ 416 Οδς δυοιγοοδί | δοξαν .. α ΡῬσϑθιι 
βασιλειαν καὶ [ εν (Β δΔἂἃ τω) χῶ τῦ (Βγτρ πα εὖ 6. ἢ, ΒΥΥ ΔΥΡ δῃΐθ χῶ 
ΡΟ) .. Β 818 οἴῃ τὺ καταρτ. ὁ. ΑΒ 819 νρ ΒΥΥ ἅτ δυοίγοσα ς (60) 
δἀὰ υὑμας ο. 6Κ 8] ρ] οορ (τορϑεϊξ ροβὲ στηρ. οἴ γ611) ΒΥῪΡ ὁ." ἃ] ΤῊΡΆ 
Οος οαἰχὲ | καταρτισεν (α΄) 6. ΑΒ 8] ἔδγϑϑ νρ δύτὰ 600 δοί Ὁ 4] 
ϑαοίνοσδις, ς -τισαν ο. ΑΚ 8] Ρ] ΒΥΥΡ 8] (βγγ 110616) οαἱχὶ ΤῊΡΕ Οϑς 
(32. -τισας) ] στηριξει, σϑένωσεν, ϑεμελιωσεν 6. ΑΒ (88 ΑΒ εἴα οἿὰ 
ϑεμ.)ακ ἢ Α] ρ] 850 γρ Ἀγ οορ δαί 8] οδἰἰχὺ αυοίϊνοῦδί ΜΑγΕη .. ς 
(ΞΞ αὖ 82) -ξαι, -σαι, -οσαι ((}᾽) 6. τηΐῃ υἱ νάΐγ ῥϑὺς ΒΥΥΡ 8] (ΒΥ 
ἄσια - ε8ὲ φιιὶ υοσαυϊὲ πο8 - φιὶ ἀεαϊί ποδὶδ [118 νὰν καταρτιυσ. ἜΟΧΡΥΘΕ- 
81888] -- «(ὁ σΟΥ̓ΤΟΦΟΥΘΉΛΤ δὲ ΘΟΉ  Πιοηιῦ δὲ διαὀίζίαπιι) ΤῊΡΗ Οδο | ϑὲε- 
μελνωσ. ὁ. 6Κ 8] υἴ νά οἵημ νυν Ὁ] οδίϊχιὶ ΤΏΡ Οδο .. 6090 1. οχχ Ο. 
ΑΒ νῷ (εἰ. 10χ) δϑίμαϊγ φαοίγοοδί 

11. τὸ κρατὸς (6) 6. ΑΒ 28. δῃ ὅχπ 81] δϑίῃτο.,, 45, ἡ δοξα .. ς ἡ (10. 
οἵα) δοξα καὶ τὸ (Κ 8] Ρ] 830 οἵη κ' τ, Οδε οἵῃ τὸ) κρατὸς ὁ. 6Θ(Κ) 8] 

Ιοηρο Ρ] νρϑᾶ (864 οἷ. ἀοπιϊα 87] 841) ΔΘΙὮΡΡ 8] οαἰϊχί ΤΡΗ Οδς (δυοί 

νοοδὶ ργγγέιι8 δὲ ροίεϑία8) ; 8.15 ΘΟΡ ΒΥγυΓ (ΘΥΓ ζαιι8 δὲ ροϊοηπίτα εἰ σζογῖα) ἈΥτὰ 

τὸ κρατ. καὶ ἡ δοξ. [ αὐωνας ὁ. Β 86. 99. 000 δῖα .. ς ἴῃ δΔἀὰ τῶν 



δα! υἱδέϊοποα. Βδθγίου. δίδου δ] 108. ΙΡΕ.ἃ314. 901 

12. μιὰ «Σιλούαγοῦ ὑἐμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, 

δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, παραχαλῶν κιὶὶ ἐπιμαρτυρὼν ταύτην εἶγαι 

ἀληϑὴ χάριν τοῦ ϑεοῦ, εἰς ἣν ἐστήκατε. 18 ἀσπαάζετια ὑμᾶς ἡ 
ἐν Βαβυλῶνι συνεχλεχτὴ καὶ Ἡάρχος ὁ υἱὸς μου. 11 ἀσπάσασϑε ἢ το ιϑ:, 

ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. 
- Εἰρήνη ὑμὲν πᾶσιν τοῖς; ἐν Χριστῳ. 

αεωνων δ. ΑΘΚ ἃ] ῥ͵Ιεσ τυ ρὶ οδιῖίσχι ΤῊΡΗ Οες δυοιύοοδὲ ς:: οἴ ἢυς ἐ, 

11.) [αμην .. 68. οἵ 

13. Β σιλβανου τοι πιστοι'.. 1, οἱ τοι Ἐς. (Β τάϊτ δρ Βι], βεὰ Βαδεῖ 
Μα]) 3. { εἰς ην (16. ον) .. τε ἐπ φεα (α ἰεβῖα Γι δῖ ἐν π)  ἐστηχατε α. 
ΘΚ ἃ] Ἰοῆβα ἢ] ΤῊΡΗ Οδο εοδιἴχὶ Τὴ στητε ᾿ς. ΑΒ δὶ μ᾽ 55 

18. βαβυλωνι (εὰὰ ἂρ αδογξ ὅ')γχῃς6}} ιοππη, 4.:8 ρωμη) .. ἀπὲ 838 τς 
ὙΡ ΒΥΨ διττὰ δΔ1τ (ΤΈΡΙ", βεὰ βπεῖ Ἰεεῖϊο) Οες δἀὰ ἐχχλησια (ς0} ϑυεία 
εἴεεία ὑτο σινεκλ.). Ἡδῦεϊ εαδἱ δὰ ἢ. 1. (βἰ τ] ἴεσᾳ ἂρ ΤῊΡΗ δρ Οδς οἱ 
ἴῃ Β6801118 βετίρίατη εβί) : Βαβυλῶνα οὖν τροπικώτερον τὴν Ρώμην 
ὀνομάζεν" συινεκλεχτὴν δὲ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ συιστᾶσαν Χριστοῦ 
ἐχκλησίαν" Μάρκον δὲ τὸν εὐαγγελιστὴν λέγει, ὃν καὶ υἱὸν ἐν χῶ ἀπο- 
καλεῖ. Τοΐπιη νεγβ. δδδεσαηὶ οἱ. Ε..58. 6.3» 15. οἱ ΟΥ Δἃρ ΕπΒ ἢ. 9. θ᾽ 35- 

14. ἀαγαπῆης .. ἢ 8] τὴ Υῇ ΒΥΥ 8] αγιω (:: υἂἵ 41101) [ χρίστω ς. ΑΒ 86. ὰ 
ἀοιξὰ [47] 5Ὺσ δίῃ εδιχὶ ς (6059) δὰἀὰ εησουν (ΑΥΡ ΡΥΆθ[}) ο. 6Κ ἃ] 
ΡΙΕΥ τῷ (δἰ. 81) 5υυρ οοὺρ ἃ] ΤῊ Οδς ; ργδοίθσοδαυο ς (ΞΞ- ΟὉ 3.χ) δα ὰ 
αμῆν ς. ΘΚ 8] ρ]ογ νᾷ (εἴ. ἔπ 41) βγταῖγ 4] ΤῊΡΕ Οδο οδιϊχι; 894 οἵὴ ς. 
ΑΒ 3ὅ. 231. 29. δ ΠΆΤ] ὁ0Ρ δεῖ 

ΒΌΡΒΟΣΙΡΙΟ: ΑΒ πέτροι' ας ἃ] πε. ἐπιστολὴ (40. 8] δὰ χκαϑολιχη) πρω- 
τή (γ6}] αἱ 40. α), α 8] τοι; αγιοι' αποστολοι πέτροι καϑολιχὴ ἐπι- 

στολη α... ἃ] τελος της ἃ [καϑολικῆης) πετροι' [αποστολοιυ] ἐπεστο- 
λης. Ιἴοτι 8τὰ δα». ορίδίνϊα Ῥεῖτὶ αροδίοϊα γτίπια, ἃ] ἐαγρὶ. ορίδε. ϑαποῖς 
αροϑδίοζὲ (81 οτη) Ῥείνὶ (ἔπ Δ] δὰ ἃ αὦ σεπέε8 ρτίπια). ταῖν “ηίξα 68 ἐρεῖ. 
(ΒγτΡ δᾶα οαἰλοϊίοα)ὴ ρτήππα Ῥεϊτὶ αροξβί. .. ϑὅ. πρωτῆης γραφῆς πεφϑακε 

τέρμα του πέτροι. Ῥγδοίοσθα 8] τὰ δἀὰ ἐγραφὴῆ απὸ ρωμῆς, ἰἴθτα 
ΟἸ τοι" 451 (Πέτρος μόνος ἀπὸ Ῥώμης γράφει, οἧς τινες ἱστοροῦσιν) 

ΤῊΡὮ Οδο. α Αἱ ΤῊΡΒ πυπιογαπί στιχχ. σλς᾽, 8] σλβ᾽, αἱ σμβ'΄, 11. τ΄. 
Ιῃ Β ὨΌΤΩΘΥΒΗΓΌΙ ΒΘΟΙΪΟΠ68 ἡ, ἰη νροϑὰ (αἱ δὼ ἃ) ΧΧ. ἘΠ] ἴῃ 
Θ]θῆοΒο: πέτρου ἐπιστολὴ α΄. ἀνάγνωσις πρώτη κεφαλαίων γ', μαρ- 
τυριῶν ς᾽ ,'στίχων νη. ἀνάγνωσις δευτέρα κεφφ. εἰ, μαρτυριῶν ἡ᾽, στί- 
χων ρμϑ'. Οδίογιμμ ΕἸι88. 9. 4,14. ἰρβίαίαγ : ὁ μέντοι Πολύκαρπος - 
κέχρηταἑ τισι μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Πέτρ. πρώτης ἐπιστολῆς, ἰίοπι ὅ» 39: 
κέχρηται δ᾽ αὐτὸς (ἰ. 6. Ῥαρὶ48) μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ἐωανν. προτέρας 
ἐπιστ. καὶ τῆς Πέτρ. ὁμοίως. 



3032. 26ὈῈΕ.1,1. Ὀινίμδο νἱ τα β ἴῃ ἢ05 ἀοπδ δὲ ρσοιηῖββϑ. 

ΠΕΤΡΟΥ͂ Β. 

χά τ τ; 1 Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ]ησοῦ Χριστοῦ τοῖς 

ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ 
- - - - Α 

189 1,3. σωτῆρος Ιησοῦ Χριστοῦ. 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληϑυνθϑϑίη ἐν 

515: ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ὃ Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς ϑείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν 

καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος 
ε ΩΣ 5 9 ’ Ν.») - 2 τ ᾿Ὶ ᾽ Α ’ δ. 

ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, 4 δι᾿ ὧν τὰ μέγιστα καὶ τίμια ἡμῖν 
5 ’ Φ .- ’ , ’ " 
ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησϑε ϑείας κοινωγοι 

ἘΠ ΑΒ σέετροι! β, ΟΚ 8] πε. ἐπιστολὴ β (αἴο α]) νδὶ (α 6} 82 ὁ. Κὶ δ)}) δευτερα, 

8] ἡ δευτερα πε. ἐπιστολη, 81 πε. ἐπιστολή καϑολικη β νο] δευτερα; 
α 4] ΤΒΡᾺ ἐπιστολή καϑολικη (ΤὨΡὮ οἵη) δεντ. τοῦ αγιου αποστολου 
σπε., ΒΑ ΠΟ 4]. [στὴ δὴ ἐποῖρι ορίβειζα ρείτὶ αροϑβίοῖϊ 17.7 απ πα. ἐρίϑὶ. 

ϑαποῖίξ μείγὶ δεοιπᾶα, δὶ ἴπο. οἴμβάδπι βοσμιπάα (αἱ οἰ. ΗΙ] : δοαΐιιδ ἀαροϑί. 

είγιιδ ἔπι ἐρίδὲ. δια αἰξεγα) .. ς9 πε. του αποστ. ἐπιστολὴ καϑ. δευ- 
τερα, ς ἐπιστολη πέτρου καϑ'.. δευτ. ῬῬοδίαδίαΓ γνόγὸ Βδυβδ δὶ (οΥ ΤΕ. 
δαποῖ. ἴῃ 6ρ. ΡΒ. 2.): 58}. 8606. ῬοΙΓΙ ποὴ ἔαϊΐ ν 88 ἴῃ ᾿ἰπσῦϑιη ΓΔ 

οατὴ Εἰ ΌΥῚΒ ααἱϊ ἀΐοῦυβ δηίίᾳυΐβ γα 1 δυμῖ, Ἰά604ᾳ. ΠΟῚ ἱμΥθε Γ ἢ18] 

ἴῃ ἰγδηϑιδίϊοηο ΤΠοηδθ δρὶβο. Ηθτδο]." Ηΐμς Βγγ ρδχσ ἢ. Εἰ τ. 'ρδ88 
δοίδία οδαϊδ  ΒΥΥΔΘΡ. 

1.1. Συμεων 6. ΑὙΚ 8] ἸΙοῃρα ρΡὶ] οδυχι ὄγηορβ ΤῊΡὮ (δἰ: τοῦ Συμεὼν τὸ 
Σίμων ὑποκορισμός ἐστιν) οἀ ἃ ἂρ Οος (γράφεται καὶ Συμεών. τοῦ γὰρ 
Συμεών οἷο αὐ ΤῊΡὮ) .. πῃ σιμὼν 6. Β 8] ἴογοϑθ Οδο (γν ἴδσϑθ οἵὴῦ οἵ 
ἢ. 1. οὐ [ποὺ ἔπ 41] Αοὶ 1ὅ, 14, Σίμων δχρυϊτηιη!) .. Ο οἵα γὰϊν (εἴ α 'π 
ΔΡΡΟοπα.) 

Ὡ. τ. ϑε. καὶ τὸ (Αα 8] ρπὶ γᾷ 00 δύπὶ δ6 ἢ ἃγθ δἱ οδἰχίὶ ΤῊρηϊχσὶ Ατὑρ δἱ 
δαὰ [4] νρ Αυρ ΒεἀΣ ργϑβϑιῃ)] χυ) του κυρ. ημ. (6 Ὁ9 ἡμῶν ς. 235. 88. 40.) 
ο. ΒΟΚ (Δα ε6ἴ6) 8] Ρὶ δὲΡ (ἰΐθτη νρ' ὁορ ϑῦπι 81) ΤΡ έοια (οαὐἶχί ΤῊΡΕ 

ἰχ) Οδο... 8πὶ ἔμ ἀθηνϊα ἢΔΥ] οοΥ3᾽ 8] τοι! κυρ. ἤμ. οταΐϑβῖβ οοίξ, ᾿ἴθτὰ 
δαάϊίο εὖ χν 69. 187. 108. τὰ Βγγυῖ Ῥρ]δρ .. Β8ἢ} οἷ ΨΘΓΒΌΙΩ 

8. 1, βῖο ἰωέοσρα : ἡμῶν, 3 ὡς οἱ ἰηΐτα : φϑορᾶς. ὅ καὶ | 4 ὅ. 187. 8.09 
Ὁϊὰ τα παντα | δια δοξ. κι αρ. (607) ς. Αο 69. 187. 8] ται! τὰ νῷ (νῷ 
Οδϑβδιοὰ Βα ρ»γορτία φἱοτία οἐ υἱγίιι; Ῥα]δαρ »τορτία σίογίας υἱγίμέε, τὰ 

ϑια ἵπϊωοενγὶ υἱτέν!6) ἰίατα αὐ νά τγ 81 9] (88}} ἐπ σϊοτία 8ιια οἰ υἱγέιξο δια, 
6ΟΡ ἔπ σίοτίαπι βιιίαηι οἱ υἱτέιδεηι, ΒΥΥ ἴπ σίογίαηι ϑιιὶ ἔρδῖι8 εἰ υἱγίι τ, ΒΥΥΡ 

σίοτία διιὶ ὑρϑύιιϑ δὲ υἱγέπι!6 νογϑδὲ οἴμ8 οἴ.) Ὁϊὰ ΟΥν οδιχί Ῥρὶαρ Οδβδβίοὰ 
Βεᾶ... ς δια δοξῆς κι ἀρέτης 6. ΒΘΚ 8] }] (νν ὃ ΤῊΡΕ Οδς 

4. δι᾿ ὧν (ΒΥΥΡ οπι) .. 8. (ο᾽ ΡΙαΓ ἢ) νρ (}»ὲγ φιδηι; τὰ δῖα Ῥϑῖδρ Ρέγ 
χιαηι, Β6ἃ ἔμ »6᾽ φιας [ἢ 4ιι6}} δι᾽ ὅν] μεγιστ. οἷ τιμ. Βοα οτὰ ὁ. ΑΟ 8] Ρ] 



γιγίυβ βίπα 115 δα ροπα 8 σοτία ἔδοϊθπᾶβ οἹϑοῖο. 2 ΡῈ. 1, 10. 908 

᾽ 3 ’ “- 3 ’ 9 3 , “- ΝΝ 

φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐξ κύσμῳ ἐν ἐπιϑυμίᾳ φϑορᾶς, ὅ καὶ 
2.ϑβΜ.Κ4 - Α -- 

αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαττες ἐπιχορηγγσατε ἐν 
“- έ “- - “- - 

τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν», ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴ» γετῶσιν, Ὁ ἐν δὲ 
ΡΞ ὔ - ’ . ς 

τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴ» ὑπομονή», ἐν δὲ 
-κ ε - 4 3 ὔ- 9 4 - 3 ,’ 4 « « ’ 

τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, 
3 4 -»Ν ὔ ᾿ ,2. » - 4 ἔτ ΝΣ ΄ ’ 
ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. ὃ ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα 

» ᾽ 2 , 5 ᾿ 
καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καϑίστησιν» εἰς τὴν 

“ -“- - “«- , Φ τ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἴησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν 9. ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν 
ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήϑην λαβὼν τοῦ καϑαρισμοῦ 
τῶν» πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτημάτων. 10 διὸ μάλλον, ἀδελφοί, σπου- 

᾽ [ - 2 Α ν - “- 

δάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐχλογὴν ποιεῖσϑαι" ταῦτα 

ΥΖ (ΟΡ 58} (“ον 58ἢ σιασπα γτοπιΐδβα ργαξίϊοδα) ΒγΥυ (πιασῖηι. υοδίβ σοσπῖ- 

ἐΐοπεδ εἰ λοπουεδ) αἱ Ὁϊὰ οδεϊχί (μεγ. ἡμ. κ΄ τι.) δυοίάἀθηιοίν (ηαχ. ποδὲβ 

εἰ »τεί.) Ηϊοτν (ρσγαπάϊα ποδὲδ εἰ ρτεί.) .. 49. τιμ. οἵ μεγ. ς. ΒΑΚ 187. 4139 

ἔδυ τῷ ΒΥΤΡ 8ΓᾧΡ 8] ΤῊΡὮ Οδο. Ῥγδοίογει μὲν (Α 66. 68. δγγ οἵ βυὺτρ π|Ὲ 

815: (χ] υμενὴ δηΐα ε77α7γ. 5. ΑΒΟ ἃ] ρ}] τῷ υᾷ ΒΥῚΡ 4] Ὠὰ ΤῊΡἢ .. 6Κ 4] 
Ρῖα Οδς ροβὲ τεμεα (δπίε καὶ μεγ.) οἱ εδιἰἰχί αποίδοιλεῖγ ΗΐΟΣ μοὶ μεγ. 

(δπῖθ καὶ τιμ.) [ κοσμω ς. ΟΚ 8] ἸΙοῃρθ Ρὶ ΤΏΡΗ Οες οδἰχιρ,ς Τη ρσϑθπὶ 
τω ὁ. ΑΒ6 69. 187. 168. [ἐν (412 οι) ἐπιϑυμέια (τὰ }οδὲ εναδίοπεπι ηιαθ 

ἐϑὲ ἴπ πιμπᾶο ἴπ οσιριαϊίαίεπι ρετάϊᾳας τἄαο) .. Ο 69. 187. 108. 4] ΒγτΡρ 
Ἀτίη 8] ἐπιϑυμιας και, ἰΐοτη οἸηΐἶ880 καὶ ἃ[35 νρ ἃ] ρρἰδ' (νρ δυοίἀεπιοῖν 
ἐἶιι8 χιας ἵπ πιμπᾶο ἐδὲ σοποιμίϑοοπίιαε οογτωρίϊοποπι; ΗΐοΥ ἐαπιὶ χα ἴῃ 

πιπᾶο 6δὲ σοποειριβοοπίέαπι σοΥΥερίϊοη" 8) 

ὅδ. αὐτὸ τουτο δὲ (4. οἵὰ δὲ) α. ΒΟΟΚ 8] ρΡὶ Βγτρ Οος.. ΟὟ" 69. 187. 
168. 41 ἔδγ 639 (νν ) ΤΏΡΑ οδἰἰχὶ αὐτὸ δὲ τουτο .. ΟαὉ΄ αὐτῷ δὲ τουτω 
ς. 18. 40. (β8ῃ δὲ ἐπ ἀοο ὑϑγῦῸ οἰΐαπι, οορ εἰ ἐπ ἤο6).. ΟὉ΄ [ἱῃ αὐτοῦ δὲ 

᾿ς. Α (νᾳ γο8 ατιἴόπι ΟΤαΐ880 και, τὴ 86 οἱ το8, δεῖ δἰ το8 φμοφιι6), ἰἴθυι 

αἀᾶϊίο τουτο 8. 18... αΡ΄ αὐὑτον δὲ τουτὼ ἀδ οοηϊδοΐατα [ Ο 413 δὴ" 

(βοἃ 'ρβε " υὐ νὰϊγ βυρρ]ε}) ΤῊΡὮ ομχὰ (187. δπίς σπουδ. ροη) πασαν 
(Ἔγτρ μαδεῖ ς.") ] παρεισενέγκαντες... 187. -γκοντες, ἢ προσεν. Ϊ ὑμῶν 
(ας ἡμων) .. τῇ ΟἿὴ 

6. ἐγκρατ. (ΑΒα 60) .. Ο ὈῖΒ ἐνκρατ. 

Ἴ. την αγαπην.. 40. Δἀὰ ἐν δὲ τή αγαπὴ τὴν παρακλησιν 

8. ὑπαρχονταὰ ἐς. ΒΟΘΚ 8] Ἰθηρθ Ρ] πὶ (υοδὲβ σμπι [υοδίϑομπι Ὁ] δ᾽πί) ΒγΥΡ 

εδεῖχι ΤῊΡ Οδς .. ῃ παρονταὰ ὁ. Α 812 νρ (5 [ἔὰ δ] ο1] υοδίδοιιηι 
αἀοίηξ [4] αὐἀδίδέαπι}) Βα Ογγϑοῖ Ῥᾳ- ΟἿν 12, 1064 χαρ πλεοναζοντα .. 
Δοίμαγ ὁ [ ἀχαρπους .. 2. 40. Οες απραχτοι-ς, 96. 142, ασκοποις 

9. ἁμαρτημάτων ο. ΑΚ ἢ 8] ρ]υ 8329 Μαγοῖθοι 1 Ὅλ Ῥ5-ΟἾγ 13 1064. ς 
(ΞΞ αὉ 82, βοὰ σγβαβ αΡ΄) ἴῃ αμαρτίων ὁ. ΒΟα ἃ] ρὶ Μαγοῖθοι 1 ΤῊΡΒ 

Οες οδἰίχι 

10. σπουδασατε ς. ΒΟΘΚ 8] Ἰοπρθ ΡΗ] δἃ᾿᾿ 81] ΤρΡῃ Οδο Ἀπὸ... η δἀάὰ 
ννα δια τῶν καλων ὑμῶν (69. 4] μ᾽ υδβό νῷ 600 ΒΔ} ΒΥΥΡ 8] 011} ἐργων 
ς. Α 8] ἴδγϑθ γῷ 00 58}} ΒΥΓΠΙΓ ΑΛ 8.0 δϑίῃ οδιίχί Βοᾷ [ κλῆσιν... ἃ 



908 2ὈΕ.1,11. Ῥαίγυβ Ὀσϑυὶΐ οὈϊξαγαβ, ἰθ518 ἀἰνίπδο 46 ΟἾγ. 

᾿ “ " Α ’ ’ “4 Α , 3 

γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπι- 
χυρηγηϑη; σεται ὑμῖν ἡ εἰσοδὸς εἰς τὴν αἰώνιον βασιλδίαν τοῦ κυρίου 
ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ῖθ48. [12 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκδιν περὶ τούτων, καίπερ 
δὼ. ) Ξ , 3 - ’ 2 ἢ [ 4 

εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληϑείᾳ. 18 δίκαιον δὲ 

9, .. ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν 
το 31, 19. ὕπομνησδι, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόϑεσις τοῦ σκηνώματύός 

4 . ε ’ ε -  ) - ἢ ϑ9ῳ. 7 ᾿ 
μου, καϑὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ησους Χριστὸς ἐδηλῶσεν μοι. 

18 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν 
τούτων μνήμην ποιεῖσϑαι. 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύϑοις ἔξα- 
χολουϑήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου 
μεγαλειότητος. 11 λαβὼν γὰρ παρὰ ϑεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δύξαν 

ἘΡΘΤ: φωνῆς ἐνεχϑείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεπους δόξης Ὁ 

υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. 18 καὶ 
μι τ,1ρν.Ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχϑεῖσαν σὺν 

παρακλησιν ] ποιεισϑαν .. Τὼ ποιεισϑὲ ς. Α ἃ] οὐχί, 4] ποιῆσϑε, 
ἰίθ νν ρ] Βαᾶ [ α 78. δοίμυϊγ ΑἸ οἵὰ σόοτε 

11. εἰς τὴν .. Καὶ Δ] τηῦ ργϑθιῃ ἡ | οὗ 8] ανωνγιαν, 813 ἐπουρανιον, 88. οτῃ 

καν σωτῆρος (60γ 88} ΒΥΓ δἀἃ ἡμῶν, ἰΐοπη Α 8] δϑί οὐιΐββο ἥμων ρτϑο- 
64)... θ9. 4] ἔδγε 9 οτὴ 

12. μελλησὼ (6) ς. ΑΒο 25. 27. 29. 120. νρ' Θ0Ρ 588} δύῃ Βοὰ (ϑυϊὰ δὰ 
μελλήσω ποῖδὶ σπουδάσω φροντίσω. Ῥϑ᾽τα! το Γ᾽ 81); 8. οὐ μελλήσω (ἰ0] 
Οαϑββίοα ποη αἰδενγαηι) .. ς οὐκ ἀμελήσω 6. ΘΚ 8] ΡΙΘΥ ΒΥΓΌΪΣ 4] οδἰίχί 

ΤᾺΡὮἢ Οδο | αεὲν (15 οἴ) ὑμᾶς 6. ΒΟΘΚ ἢ 8] ρΡ] Βυγ 8] οαὐϊδχί ΤΈΡΕ. 
(ΞΞ:- ΟὉ 852) ἴῃ υμ. ἀεν 6. Α 8] τὰιι νῷ αἱ Οος 

18. οὐ" νάϊγ οἴῃ τὼ [Α 412 ἐν τή ὑπομν. 

1ὅ. ΟὉ ὁχΧ δύσζοσβ οἵὰ χαὺ, ἰΐθιῃ 5ὃΖ. Θυΐ ΟΥσῸΣ οἷ. δα 81108 τηδηδνὶ. 

16. σεσοφισμεένοις : νᾳ (δῖ. δτὴ 81) ἀοοίαβ, ἀδτηϊὰ Βα] 4] ἐπαοοίαδ, ἰ0] 
οοπιπιοηξϊαϑ [ Α᾿ νὰν γεννηϑέεντες [ Βἴσα μεγαλιοτήτος 

11. ϑέου (εἴ. ΑἸ468 41)... ο 09. ργϑϑιῃ τοῦ [ οὔ" ανεχϑεισῆης Ϊ οὗ ΤΗΡΉ 
τοιασϑε αὐτω | Ο υι. μου ο ἀαἀγαπ. μου οὐτος ἐστ. εἰς ο» 6. Β (ἀ6 ὁ δὰ 
ἢ. 1. οἵ ὁ ἰπ δρρϑῃᾶ,) .. ς ἴψη 49. θιτος ἐστ. ο υν. μου ο αγαπ. (ςΘοΡ 
Β8}} τοροϑίπηϊ ἃ. 1. μου, αἱ οἵ. ΜῈ 17, δ. οἱ 4110}) εἰς ον» δ. ΑΟΘΚ οἷο (:: 
αἱ ἰΐα ἸοοἾΒ ΡΆΓΆ}1. ΟΤη]Ό. αυογαπι 8110 οὐτ. ἐστ. Ροδβίροῃ! ν ποαῦθ 

Οτδθο. 1108 ἐδδιϊδ μου ταροὶ ἢ). ΟΥ̓ Απὺρ : ἀεζαίαπι ἀϊοῖξ ἀοηιῖπο ΟἾγῖδίο 

φοσόπι ἀἐ πιαρηγῆσα ροίεδίαίε Τὰ 68 Πἰ. πιειιδ αἀϊϊεοίμβ θ ψιιο ὅδόπε 8θηδὲ, 

] εἰς ον ..ὄ 18. 1817, 41 (ἰΐδπὶ νξ 8] ἐπ φμοὸ) ΤῊΡὮ ἐν ὦ | δ]δ βυΥΡ δ] οἵὰὴ 
ἐγω |Α ἃἱ ΤῊρΡἢ; ηυδοκησα. Ῥτδοίεγοδ υρ (ο.. ἀθτηϊὰ 8], β64 ποι 8Πὶ 
81) δᾷὰ ἔρϑιιπι αμάϊτίε (:: 6 ΜΙ) 

18. ἃ ἐκ τοι ουρανοι [ αγιὼ ορὲν 6. ΒΟ" 18. 8] αἱ ναΐν ΤΡὮ Ῥχομιΐββ.... 



γοσίὶθ. γογρυμι ρσορμοίίουμῃ. ΕΔ]8ὶ ἀοοίοτθα. 2 ΡῈ. 3,4. 90ὅ 

2 -φῃἣ 3 -ςὡςς»», ᾿γ' 19 ν» [ή Ἁ 

αὐτῷ ὄντες ἕν τῷ αγίῳ ρει, καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προ- 
τ ἰρ - ᾽ὔ 

φητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίοντι ἐν 
" τ αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ 

ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα 

προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 21 οὐ γὰρ ϑελή- 
ματι ἀνθρώπου ἠνέχϑη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος 
ε, ’ 3.7 γἋΝ “ὠκ)εγ ᾿ 
αγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ ϑεοῦ ἀνϑρωποι. 

1. 

1 ᾿Εγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν μι 9, .. 
- 00 ] Ω .3 μ 

ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵ χξ ἯΙ ἱπωλεί, ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, 
καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυ- τα 4. 

“« Α 3 ᾽ Α Α 3 ’ 2 “ 

τοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, 2 καὶ πολλοι ἐξακολουϑήσουσιν αὐτῶν 

ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὺς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληϑείας βλασφημηϑήσεται, ᾿ ᾿ τς 
ὃ καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ 

[4 Υ 3 3 “ Α ἐ 3 2 ἣν 3 ᾽ 3 

κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὑτῶν οὐ νυστάζει. 4 Εἰ 

ς χὰ 49. ορὲν τω αγιω (17.160ὲ ὁγὴ τ. α.) 6. ΑΟἾἼΚ 8] ρ]ὲσ νρ οἷς Ο66 
οδεϊχί Αὐρσ 

19. Α βεβανωτερον α 30. 88. 18.160 αἀγμηρω φωσφορος .. 09. ΒγγΡ πιβ Ετ 
εωσφορος (1817. φορος) δ 

20, προφητεια γραφῆς .. 69. 187. γραφή προφήτειας | 9. ὑδνας διαλυ- 

σεως 

21. προφ. ποτὲ (προφῆτεν ΟἾἾ, 868 ποτε ἢ. 1. 'Ρ88 05) 6. ΒΟΚ 69. 187. 
81 τὴῦι 600 (Β8ἢ} προφ. ποτε ϑελημ. ανϑρ.) ΒγτρΡ Ὠ᾽1α ΤῊΡὮ οδὐχὶ (Ἰἄδο 
φ»τορλείϊα αἰζαία εἐδὲ αἴϊψμαπάο) .. ς Ἰὼ πο. προφ. ο. Αα ἃ] γΗ] νᾳῇ 8] Οδς 

Ῥγουηΐβθ Οδββίοά [ἀλλα 6. Β 84] (ἰἴὰ οἱ. εἂ. Οοτηρ]) .. ς μη 49. αλλ ο. 
ΑΟΘΚ (8 811) ο΄ ρ]8γ αἱ νάϊγ [ απὸ ϑέου ς. Β 60." 68. 69. 187. ΒγγΡ 
60}, ἰΐατα δχρυϊτα θη 8 ἰδηΐαπι ϑέου τὰ Ῥτοιηἶβ8 ΕἸ] ἷ, ἰΐοτι δἀάῖο 

(ργδϑῃλββο δοῖμαϊ ΤῊΡὮ) αγιον ο 27. 29. δοίη 14 ΤῊΡἢ (υπο) .. πῃ 
αγιον του ϑέου α. Α, 6 Κ2 αγιοι ϑεου 6. 6Κ 8] Ρ] οδἰίΐχί, ς οὐ αγ. ϑε. 

6. τηΐῃ Ρπὶ ν᾽ ΒΥΥ 8] Οες ΕπΠ]ρ3, το 180. Βδἢ οὐ αγιονν 1480 Ρ]8ΔΠ6 ΟἿὴῊ 

1. 1. λαω .. 187. θγτρΡ δὰ εἐκέυνω ἑαυτοῖς .. Β᾽ (Βεἃ ρτϑοίοσγιἑ Μα]) 
18." αὑτοῖς, ἃ] ἐν αὐτ. 

2. ασελγειαις 6. ΑΒΟΘΚ 84] ἰοηρθα οὶ νν οἵπη οδέϊχί ΟἿγ 4] .. ς (ΞΞΩ αΟὉ 
5.2) απωλεναις 6. τηΐη αἱ νάζγ ραὰς Οοοδά | οδος .. Α 9 Β8Δἢ (ρετγρὶΐ τῆς 
βασιλειας) οί δοξα 

8. 6Κ 8] Ρ] 0880 81δ᾽ δεῖ ΤΉΡΕ γυσταξει [ κρίμα: ἴα Ἀ. 1. οἵ α, οἵ δὰ 1} 6 
4, 117. : 



506 3 ΡΕ. 2, 8. Ἐχθηιρὶα ῬοΘηδ86 ἀϊνίηϑθ᾽ 8 6018 

ταᾶ 6. 5.8. γὰρ ὁ θὰ ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐχ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς 

ὙΣΕν ν 

πως 19. 

ζόφον ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους, Ὁ καὶ ἀρ- 
χαίου κύσμον οὐκ ἐφείσιετο, ἄλλα ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα 

τ: ἐφύλαξεν, χατακλυσμὸν κύσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, Ὁ καὶ πόλεις Συ- 

-- δόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας κατασεροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα 

μελλόντων ἀσεβεῖν τεϑεικώς, ἴ καὶ δίκαιον “ὼτ καταπονούμενον 
ὑπὸ τῆς τῶν ἀϑέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρύσατο ὃ βλέμ- 
ματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 
ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν᾽ 9. οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς 
ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσϑαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους 

τυ 8. τηρεῖν, 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιϑυμίᾳ μιασμοῦ 

πορευομένους καὶ κυριότητος χαταφρονοῦντας. τολμηταὶ αὐϑάδεις, 
δύξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες, 11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυ- 

, ᾽ 3 ’ 3 »« ᾽ , ᾿ 
τυὰϑιγάμει μδίζονες ὄγτες οὐ φέρουσιν κατ΄ αὐτῶν βλάσφημον κρίσιν 

4. σειραις ας. 6Κ 8] αὐ νάϊ οπιη ΕΡΉ 395 ΟΥτία!δη 311 Ῥ;ΟΟΟρΠΙ ΘΡᾺ 3, δὲ 
ΤῊΡΙ Οδο οδἰχε,, Τη σειροις (Β6α οἀἰάϊξ σιροῖς, οἴ σιρός [6[. σειρός 
βου δἰ τ.] : ἡ ΒΟΓΟ 8 ἴῃ αὰ8 οοπάϊία ἔγαπιοηΐα δβϑουνδηίατ) ο. ἀ(ροσρὶϊ 
ζοφοις)Βο [ τηρουμένοιυς 6. ΒΟΐΟΚ 69. 187. 4] ἸΙοηβθ Ρ] δῚΡ (γοϊέφιιϊξ 608 
ἀείεπίοβ αὖ ὑμάϊοίιπι) οαὐνχὶ ῬΥΟΘΟρΡΏΙΟΘΡΆ,, ς (ΞΞ ΟὉ 852) τετηρημενους 
ο. τηΐη αἱ γάτν ραὰς ΤῊΡΕ Οθο .. πὰ κολαζομένους τηρειν (18. -ρεισϑαι) 

ο. ΑΟὔ" (β6α οὗ ὁ ἴῃ δρρϑμῃά) 415 νς (ὑπ ἑμαϊούιηι σγμοϊαποα [9 ἀγα. ἵπ 
ἐμά.) γεϑεγυαγῖ) ΒΥΤ (μὲ 8ογυαγοηΐων αα ἱμάϊοΐμηι ογιιοϊαξιι8) οἱ δγτρ (βθα 

ογμοίαίιι8 Ἠδθοἱ 6. Ἢ δορ (μὲ οδδεγυαγεηέων ἴπ ἐμάϊούιπι ρεριῖσε) τ (- αα 

ογοϊαΐιπι τμάϊοϊὴ Ογτν (1. 1. παρέδωκεν εἰς κρίσιν μεγαλῆς ἤμερας κολα- 

σϑησομένους τήρειν, Β[ΧΑΣ 16 4110]. Οὐ οἵ. 14 εἰς χρυισυν μεγαλῆς 
ἤμερ. τετηρήκεν.) Ῥδτα 8] Αὐρϑῖᾳ Ῥγογηΐβϑ (αἴαχαμθ ἐπ ἐμά οΐο ρειπίδη- 
ἄο8 γεβογυατῇ) αἱ (:: Βυχὶ α ν. 9.) ᾿ 

ὅ. ἀσεέβων .. 40. 69.187. [0] ΤΏΡΗ κατα ασ., Βοἃ 69. 187. δΔηΐδα κοσμοι 

Ι αλλα ς. ΑΒΟα οἷα... ς ἴῃ αλλ ς. Κὶ (6 811) δἱ αὐ νάϊγ ρΡ] 

6. 5Βο" (""δάα) 27. 29. 66." 68. ὁορ οι καταστροφὴ (μαθεὲ εἰ. ἘΡἨ 306 
οί9) ἀσεβεῖν... Β 69. 187. ἀσεβεσι (88. οἵα μελλ. ασεβ.) 

Ἵ. λωτ΄.. Β' δι ἴι 8] λωϑ. Οἔ δάΤ,ς 17, 82.[4 αναστροφη  ἐρυσατο (αἱ 
πὐίᾳαο 6ἀϊ ἀϊπηπ8) 6. ΒΡ... ς Τὴ 49. ἐρρισ. 6. ΑΒ ΟΘΚ (6 511) οἴ σογίβ ρ]δὺ 

8. ὁ δίκαιος 6, ΑΟΘΚ οἷο (ε(. ΕΡΒ570),, Τἢ οτὴ ὁ 6. Β  ἐνκατοικ. δ. Β᾽Ὁ 
οὐ ς [μὴ 49. ἐγκ. 6. ΑΒ 6Κ οἷο (: : ἰδίϑ νοχ Π00 8010 1060: Βἰ ΟΣ ὙΘΙῸ 
ἐνχαυύγνια ἴο 10, 22.) 

9. πειρασμου .. θ9. 187. ἃ] τη! [0] ΟΡ ΒΥΥΡ ΕΡΗ570 ομοἰχὶ Οφούοσα σει- 
ρασμων 

10. ὁ 4115 οορ βυγυῦγ 4] ΕΡῊ ΤῊΡὮ οὐχί Ηΐοσ ἐν ἐπιϑυμίιαις [ἃ κατα- 
φρονουντες 

11. βλασφημον ὁ. Α 9. 18. 40. θὅ. 68. 69. 78. 108. 1817. 180. νρ ΒΥΓ 600 



οὐὔτοηδίοβ βοδυσίοτοβ. Υἱὰ Βαίδϑαι. 3 ΡῈ "1. 201 

12 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ τὰ ιν. 

φϑοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φϑορᾷ αὐτῶν καὶ 
φϑαρήσονται 18 κομιούμενοι μισϑὸν» ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμδνοι 
τὴν ἐν ἡμέρα τρυφὴν, σπῖλοι καὶ μώμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπά- ἴνὰ 9. 
ταις αὑτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14 ὀφϑαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς 
μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστουυς ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστὴ» 
ρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα" 

10 καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὺν ἐπλανήϑησαν, ἐξαχουλουϑήσαντες 

τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσύρ, ὃς μισϑὸν ἀδικίας ἡγάπη σεν, "Ννν νὰ κα, 

Δοῖμαγ Ἄγτὴ τὸ ἘΡΒ5 1 Βεᾶ... ς (600) ργαθπὶ παρὰ κυρέω 6. ΒΟ 
ΘΚ 8] ρ] ἴο] ΒΥΥΡ 6." ΔῚΡ 81] ΤῊρ] Οδο, ἰΐθαι 4] τοὶ παρὰ χυριον (6, 

ἘΥΔΏΒΡΟΙΪ τ), πὶ ἀοπιΐηϊ οὐ ἶβδὶβ κατ αὖτ. 

13. γεγεννήμενα α. ΑἾΒΟ 8] Βα τη τὰ ("αέΐ) Ερὴ ΤΊ... ς ([ἴϑπ| 2, ποι 
ς9 6, βοὰ 65) γεγενημένα 6. ΑἸἾΘΚ 4] ρ[υ88ὅ ϑγγ 4] 66 δαείχι | 
γεγιφυσ. (ϑ8ὅ." φυσικως)ὴ ὁ. ΑΒΟ 8] πι|ι Βυγγ 4] ΕἘρ}}} ΤΏΡ... ς φυσ. 
γεγ. ο. ΘΚ 8] Ρ] (πι παέειγαἰϊίον πὶ ἴμεπι εἰ ρεγηΐσ. αὖ) Ὅ66.., 9, νῴ (πώ- 
ἐμγαϊεγ) 600 οτὴ γεγ.ν οδίἰχὶ οὁπὶ φισ. [ καὶ φϑαρὴσ. ο. ΑΜοῦ κ15 αἴ ἥι 
ΒΑΣΙ" 8] ΒΥΤΡ δϑίῃγο (ΡΡ 1 δτῖι8) δτπὶ (ἘΡ} 327 φθαρ, εἶπε καὶ) ἨΪεν 
.. ς καταφϑαρῆησ. ς. ΟἾΚ Δ] ρΡ] πὶ (λέίξ σέγο φιωΐ - τπιαίΐ εἰ ἐμαί ἡμώς 
ἐσποταπὲ ἐχϑεογαηξιγ, ἐπ ρεγίσμζο διι9 ρμεγίεηξ) νᾳ (εἴ, ἀφτη! 4 [0}} δο.» δἢ} 
ΒΥ1 8] ΤῊΡΗ Οες εεἰϊχὶ 

13. κομεουύμενοι.. Β αδικουμένοι Ϊ 1 αδικία:. ἡδονήν [τριφὴν,. καὶ αὶ 
τροφην | σπῖλοι: μος δες. α υἱ νάϊγν μἱὶ (πνεπΐταν οἱ, ἰη πε ημίνν, “64, 
σπειελος εἰ σπηλος), ποη (αἱ 49. εχ Ατεβά, ἀς γεζζ. μγοι, μγαφεεμίο εἰ 

ὃχ δαυείοτγίίδιε εοὐϊοῖβ "λ΄ ΕΡΒ ὅ, 271,) σπέλον ᾿ «παταῖςς ε, Αἴ α] 
πὶ νάτν οππ ΟΡ 5.1Ρ δὶ Τηρμῖῆι Οες οὐχί εέομι ἐπειδὰν ἀπωτήσωσι, 
φησί" - -(Ηἰενρετε οἷς : ἱεσεγίαπε ψιΐ γιώαι ἀείείας “πε, ὑιίμ μίανα 
[εχρτῖπι ἁπαταις 3] ἑεοτάες εἰ πιασιῖαε εἰ πύκ! αἰΐεμὶ πίνε ἐξ τοἰκρεαεέις 
ἐοσίίακίεεν.. ΟΌὉ΄ [πη ἀγαπαεςξ ες. Α"" (ρε4 ἰροε" δε ςοὺν νάϊ) Ηὶ δὶ 
(- ἀυϊεεάέπεπι αεείἐπιαπίεε πιαϊἐρηϊίαίεις,͵ ἀείιεες ἐσένα κ ἀψίωνιαξ 
ἐπ ἐμπεπιεῖς τοϊκρίπέιε, ἐὐπκτίξεις αὐἰίεεάζ) ΥὙῳ ΒΥ εγγν ΗΜ καὶ ἦγ ει; 
ἘΡΒΣ χιει πες εἰεε 2] ἀγνοίας } «: 4ῖδ σεγειωχ, δή 4 σπελίώϑες 

14. 1 .2,ᾶἔ[.,-ττ εἱ ὅπ: οὐ εχρεΐωαμι αὐἰκίεγώακ. ἘΡἢ μμ δι μρφιχαλιως, 
143. κοιχεία;  αξαταπακστουις ε, (οκ «αἱ νἱ μὰ τρακεεφωψίεῳ «αεἤώλίμε) ἔμ 
4] {ἱποεδοαδεῖκε «εἶκον. Ἐδι 'κώοι ἀστεία “ἱ μεεκίμα,) αἱ οὐχὶ ) εκ: 

ἔετα ἴκπ -παστφιξ ες. 48 .. Οὐ -παέστοι ς. 13. 40. 98. 21] εγε νῷ 
ἐἐμιοεκναδέζεε ἀεῖνοα - ἵνέχι ἀχὸ ὑκοεεξωδυί, ἀείυοίν . ἐὸν ἐγενμ χα] νι ΤΩ νὰ 
Ηΐετ Ατ]ς διιιθῦσξ τος πλεφτεξως Ὁ. ΣῈ κρῖ ἃ 81] νυν νΚ ὧὖν ἐγγυλ 
41] ποῦ Ἐπὶ ΤΕρὶ Οκει.. ς ιΞξ αὖ Κα. κεὰ ν΄. -ἕμχς «. κολλὶ φαλ οὐτῖχί 
Ἷ τεσνα.. ς οἱ σὺ ὅσ; ἴωυ 4, τέχνα. 

ῖ5. Δ καταλειχυντες εἰ ϑεναν Φ. ΔΡΌΟΣ ἢ ἡ ἰοῦχζε γμὶ ἀμ οὐχ ς 
(Ξ:- ὧν ὅσ, μύβέπι τῷ» «- σιῶν Τρ δε ᾿ ξυσορ «- ΔΟΘΚ φἵκ.. αἰ 51. 
οὶ ΕΥΤ βοὴ δὅτὸ 85 ῥέων δὶ συ φ“γαπήσαν Ὁτχυθοῦ ὡς 



208. 26Ὀ}Ε.2,16. Ῥδοβρίογββ ρϑβϑι τὶ νυϑηΐυσὶ, Αροβίδίασγα 

᾿ ᾿ 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρατομίας᾽ ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀ»- 
ϑρώπου φωνῇ φϑεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παρα- 

’ τ , ᾿ λ.» ες ’ { 3 

τυά 19, φρογίαγν. 11 ουτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος 
τυὰ 16, ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζύφος τοῦ σκότους τετήρηται. 18 ὑπέρογκα γὰρ 

ματαιότητος φὺ εγγόμενοι δελεάζυυσιν ἐν ἐπιϑυμίαις σαρκὸς ἀσελ- 
γείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφείγοντας, τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 

19 ἐλευϑερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δυῦλοι ὑπάρχοντες 
1, 3, - 10 , σ΄ , Α , 90 γΝ 
8,18. ζῆς φϑορας" ᾧ γὰρ τις ἡττηται, τουτῳ καὶ δεδουλῶται. εἰ γάρ 

ΟῚ - - , , 

ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ 
Με13, 45. σωτῆρος Ϊησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, 

γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 2] κρεῖττον γὰρ 

10. Β ἐλενξὶν ] ἐν ανϑρωπου (ο" -πουν) .. Β ἐν αγνϑρωποις. Ἐξ; 891,98 ἴῃ 
ἐδ ΟΧ (116 ΕΒ δἃΡ ΝΙΟΘΡΕ " 1326) ρος; ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν (οἴῃ Ὁ 
ΝΙςΘΒΡἢ) ἀνϑρώπου φωνῇ φϑεγξάμενον ἤλεγξε (ἃρ ΝίξοΘΡΆ ἤλεγχε) τοῦ 
προφήτου τὴν ἀφροσύνην. 

17. καὶ ομιχλ. 6. ΑΒ0 40. 187. 41] ἔεγοϑὺ νρ ΘῸΡ 58} ΒΥΥΡ δοίβ δύ ΕΡἢ 51 
Οδοῖαβ οαὐχὶ οίθοτα (οὐχ εἰσί, φησί, διαυγεῖς ὥσπερ οἱ ἅγιοι οἱ ὄντες 

γεφέλαι, ἀλλ᾽ ὁμίχλαι, τοῦτ᾽ ἔστι σκότους καὶ γνόφου μεστοί, ὑπὸ τοῦ 
πονηροῦ πνεύματος ἐλαυνόμενον) Β0801190 6[8] ΗΐοΥ Αὐρ' ΟΔββίοα Βεᾶ 
ὡς (Ξ 6Ὁ 52) νεφελαν ς. α (Κ οἵη καὺν ομιχλ. .)84ᾳ τετηρηταῦ) 8] Ρ] Β.Γ 
41 ΤΩΡ Οεςρά | ἀσ λελαπος τετηρήῆταν ο. Β νρ ΒΥΥΟΪΓ ΘῸΡ ΒΔῊ 86 [Ὦ ΤΟ 
Ηΐου Αὺὐρ Βαὰ... ς (6090) ῥγβδοῖι εἰς ανωνα (413 -νας) 6. Ασα 8] οογίβ 
ῬΙΟΣ ΔΘΙὮΡΡ δὺτ ΕΡῺ ΤῊΡΒ Οεος οδεῖχί 

18. Β᾽ ματαιοτῆς | ἀσελγειαις (18 εἴ. ς 6 52; 5Β6ἃ ςθ ρῥγϑθζῃ ἐν 6. σηΐῃ 
πἰ νὰϊτ ρᾶυο ΤΏΡ Οδο; δύ ἐν ασελγ. ἐν ἐπιϑ. σ., ΤΉρΡΒοΙ ο( Οδο 

σοχὰ δία τῆς σαρκικ. ἐπιϑυμιας ἐν ταῖς ἀσελγεναις)ὴ 6. ΑΒΟΘΚ Ά] ρ] 58} 
Δ] οδἰχι 49. αΡ΄ ἀασελγειας ς, 21. 29. 660." 68. 69. 78. 187. 4] Ρ]υ819 
ν (ὧν ἀοδιἀογὶϊθ σαγηῖθ ζμαιγία 6) βγυαῖτ οορ 515 ἘΡἢ 523: Ηἰοῦ Αὐρ Βαὰ 
] ολιγως Ὁ. ΑΒ 817 νβ Θ0Ρ Β8ἢ} Βυγυΐγ 4] (ΕΡ 321 τοὺς λόγους ἀποφεύγ 
τοὺς εὐθεῖς καὶ τοὺς ἐν πλ. ἀ.) Ηΐος Ατρ Βεᾶ, 415 ολιγον .. ς (ΞΞ αΡ 
52) οντῶς ὁ. οα (ὉΡ 82 ουτως Ρ6Γ ΘΥΓΌσΘ αὐ να γ) Καὶ Δ] Ρ] Στὰ δτΡ 
8] οαἰΐχί ΤΡ Οεο, 40. 4152 οντας [ αποφευγοντ. (Ο Ὁ) ς. ΑΒΟ 8] νῇ 
ΒΥΤΟΓ 4] ΕΡἢ ΤΊΡΗ Βοᾶ.. ς ἀποφυγοντ. ο. 6Κ 8] Ρὶ] 60} 88} 8] οδιίχί 

Οδς Ηἰεγ Δὺρς ᾿ 
19. αὑτοῖς (8] ἑαυτ.) .. 187. οτχ [ αὐτοῦ... 8 ἰοδβῖα δ] ίθγα Β1] χαν αι'. 

ὑπάρχοντες .. Α 8] οντὲς [Β οι καὶ (μδθοί οἵ. Ὠ14141 ἘρΡἢ1531 ΟΥἷβὶ 
3) 114 οἴ ο) 

20. κυρίου 6. ΒΚ 8] Ιοπρξ Ρ] Οδο οδιϊχι,, Τ.η δά ἡμῶν ο. ΑΟ6 84]9 νρ Θὺρ 

ΒΔᾺῈ (οἷ. τ. σωτ. ἡμῶν 864 ροβί τὺ χὺ ΡΟ) ΒγΥγ (6ὖ. τ. σω. ἡμ..)} ΒΥΥΡ δοίῃ 
81 ἘΡΒ521 ῬΒ- ΟἿγ 13, 1064 ΤΊ ἢ Αὐρξ Εδβιϊα βαἱν[α 8158 ΘοΡ δϑίῃ 8] Ερῃ 
Ῥβ- ΟἿ γ οὔχ καὺ σωτηρος (ΗΪ6Γ οἵη χυρ. καὶ) 

2ίνεκρειττον ο. ΒΟα 8] υἱ νάϊ Ἰοηρθ Ρ] οδἰΐχὶ ΤῊΡΗ Οδα .. Α 4] ΕΡΒ 

-σσον [Α 8] αὑτοῖς ν (βθοὰ Α΄" νάϊ οτὰ η») | ἐπιστρεψ. (187. ργδθτη 



ῬΈΒδιππππι. ᾧ ΘΠΤΏΤΙ ἀΡΌΘΈΤΟΥΘΕ Ἰπ]βοσο ὦ ΓΈ δ. ἃ. ΦΩ 

σε - ἃς Ἰ Ἔ : . ᾿ .- ᾿ 

73 αὐτῶῖς μι ειξεγρωβεεναι ΤΊ5 δι τὴς δικαιδσισνος ἢ ΦΦΡΟΜΜΝΤΜ ἐτλον Ψ Τ 
3 ; δ Ξ᾿ ᾿ » ᾿ ὅλον .})}ν ἔπκισερευναι ἐκ τὴς παραδυύτδισι: αυγοῖς αἴας ὀυφολῆς. ὧδ ΓΜ 

εξ αὐπῶῖς τὸ τὴς αληϑαας πὰς Ἂὐὼ ἐχισψιώθνος ἐφὶ 

τὸ ἰδ. ἐξεραμα, καὶ Υς λουσχμενὶ, εὶς μυλισμὼν μαρδθρην, 

ΠῚ. 

7 ϑΙ Ἕ ᾽ ᾿ ε -- , ᾿Ὶ ; 

1 Ταυύτιν γδι. α͵απηταί, δρυτέραν ὑμῖν ὑραζφα ἐῆγισψολης, δ νὰ ΥΝ. 
᾿΄ ΄ ἊΣ -- ,] τ ᾽ ᾿Ὶ » , . 

«ἐς διεγδιῶ Ὁμεῦν ἔν ὑπομνῆσαι κἢν μχρν διαί, ὦ ΡΉ ΣῪ τ Ἴδαν 
- ᾿ . Π { 4 " « ᾿ ᾿ Ἁ ᾿ 

»( τῶν ΟΜ μεν ἡ ΤῊ ὑὉ7ὺ Τὼ ἀἸΊν ΔΦΟΛΦΟ) ΤΑῊ᾽ χαὶ φηὰὶ 
-- ἰω ’ [ - Ϊ᾿ -.- " -""ν ᾿ Ἁ . 

τῶν αποστυλῶν ὑμῶν ἐντολὴς τοῦ χυγθθν χαὶ δωσε, οὐ ΦΉ Ὁ 
- ᾿ ’ Ἢ ν ᾽ . ᾿] Ὗ ) ᾿ ἷ » ᾿ ᾿ 5 : , ᾿ς νὴ, 

πρῶτον γιφωσχοττες, τι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐόχαψονν" ΦΟδν ἡ ΜΡΟΔΉ᾽ ον Νὰ δὰ 

ἐμπιαγμον!, ἐμπαῖχται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιϑυνίας πορενόμ- 

ἐἐς τα οπισω, ἐδάοιῃ 9. 69. ΤΡ δα) ὁ. οκ Αἱ ὶ] (νὰ Υ .. θθ ἢ 

τογίϊΐ, τὰ αροϑβίαίαγτε, Ονβὶοβιῦ γον ) ΤῈ} (66 σΑΤΙΧΙ, ΘΗΝ Λ.ε΄ 41} }ῺῈ} 

ὑποστρεψαν .. Α 815 ΕρῈ (ὃ 15 ΟΥνβαῖδονν Μοδ ΘΈΑ κι ΟΝ "80 3954 Ή]Α] 
δὰ τοβοτῃ Ῥεδγβδταμ δηπὶ 862, (οἴ ΘΑΠ πα} Ν᾽, 940.) εἰς (σμίκι 5} τα 

οπισὼ ανακαμψαν .. Ἰίδιη εἰς τὰ οπίσω κι καὶ μὰ ΠΙἜΘΊ νῈ 0} 1} η] 

Ὁ 1 Αὐρ ΗἰοΣ ὅα!ν Ελβιϊ ἃ ἃ]... Ἰΐηο ΠΡΟ 1 εἰς τὰ ἡ δέ 'Ὲ 
στρεψαν ] ἐκ 6. ΒΟΘΚ 8] ἸΙοηρο μἱ] ἐπεῖχε, ΤΠ. ἀπὸ ὁν.Α ΠΠ}, 1417 4] τνμ 

αὖ) ΕἘΡὮ Ογγπιδίδο! 866 οι 614} 3,4. “}}}.}} 

92. σιμβεβ. α. ΑΒ νὰ τὰ Β6ἢ γγαίαμ Μμ]ν γωνίαν, ς ΗΠ ἢε ο, ΟΝ αἱ 
οοτγία ρον ΤΙΡἢ Οος οδἰἴχί (61 κ᾿] γκρ να ἦορ (ἐγ γΗ ΑΝ ΑἸ ΜΉΜΙΠ ΠῚ 

Ρτϑοῖι οἰ δῖ} 41) τὸ εὖ, ἐξεραμες (ΑἸ τὰν ψασμς, Κι ρψεμα) .. 1{}1. 
ΕΡΗ13 ΟἿγ δ᾽ “500 οἐ Ρ,-ΟἸ γ "5,954. Ὑμ γι 7,3» ΤΉ] τὴν (ἢ, ἐμετων 
κιλίσμον ο. Βο" 29. 60,."»" 09, γπ {τη »ωζηίαίτ γεν “.4} ΜΚ. (ἢν "ΜΡ (ἐν 

κιλισμω) .. ς ἢ χυλίσμα “, ΑΟΚ αἱ μ].Υ Βμ},7} «ἈἹλίλῆ τον {᾿γγμ ΜΙ τ ἢ 

565 ρ[658156] ΤῊΡΗ ὁ)ὲς επε|Χ| (νμ ΠΤ αἱ ἡ νοδιμύγο “τῷ 

11. 1. ηδὴ αγαπητοι ἔνν 4114. ΠΡ αγα ἰγατιὰμ,),. Καὶ ΥΑ. ηδὴ 

ῷ. αγιῶν (ΟΡ δῇ υγτν «αἱ μυβϑῖ προγ.) ..ὄ κι᾿ προ μῶν {2}. Κ2] ΔΜέ; 

ΟΚ ἃ] ἔεγεῖ τξ ἅσίὴ αἱ ΤΠρ»3,.. 7 ἡμῶν “, πεῖτι "}αΉ γα «4 ἀγρὴῦ 

ΒΔ} ιαἂά α͵γιασν) εν Ἰὼ 51 γράνν "ἡ, Ζ ΟΥ̓ , 5, “Ἴδν κ ἡ χανε ΑἸ, 77 
τοι σιριο! δὐριι πμάνν, ,.52 1, ΣῈ. παρ" “λ 

8. οἰ πρωτ. πρὶ; υοδ 42 ,21|Ὸῳν᾿. 4.» δ τὼ ΦὮὉ 171 »| ΝΜνῪ τ 
ἐῸΡ 588 δὶ Ρε- τ τ; 15 “εν. να δ, ἢ, γε λν ΜΡ. (,»45 

Ρεειωὰ ΤΕγὰ Ηνε.. γαῖ “ναι γΧ, τ} “χ,07ὕ. 4)0μ4 ΑΚ “γ 

ἰς ὅ. 106. κε 2.2» ἍἈ “3: Μχ. νον 4.4.4 4“ν αἱ το "Υ 

δῸ» δὲ δτυβῶ 2.,. Σ. 4... γιέ καὶ ΠῚ “τῷ Α ριον ἢ ον 

μι παω7σν 712 “-. γον νι γργθβὶ “Ὅ,ἀκΡΡῚ γε) ν., ΝΥ, 

σὺ ὋΣ νᾶ ς«. “ἅτ » )εξυ"» ιν ὅρα. » ;γ 4,» ,“Δὺ, 5 4. κα. “ν, “),. “7 

ἱ ἀετῶν νῷ Δ. 58 55. Ηὶ πιῶ, νν ἡ ζκ.5. “νη 45:55 ἦγ, 

ἴα πῶ α““--. εἰ Δ’3͵πὸ εἰ μτλ με Κ'ῳ Κξ»)}7 τὉ΄Ὶ “5,4, ὅκα γα, 
τισαπασασ ὁ Σ ΗΕ" ,.2 “« 



ο10 2 ΡΕ. ὃ, 14. ποϑπάϊαπι πιυπάϊ οἱ ἰπβίδυγαίίο. ᾿θομιϊηὶ 

δ 35 καὶ λέγοντες Ποῦ ἔστιν ἢ ἐπαγγελία τῆς. παρουσίας αὐτοῦ; 

ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμύϑησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ 
᾿ - 4 ’ 4 3 . “- Ο ) 

ἀρχῆς κτίσεως. Ὁ λαγνϑάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο ϑέλοντας ὅτι οὐρα- 
Α ᾿ Α - Ω Α - -» 

νοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῇ ἐξ ὑδατὸς καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ 
“- -» , 3 », τ ω , ’ σ - 3 , 

“θα 1,3: τοῦ ϑεοὺῦ λύγῳ, Ὁ δι ὦν» ὁ τόὸτε κύσμὸς ὑδατι κατακλυσϑεις ἀπῶ- 
Η « Α - 2 « λ ἐε “- -“ 2 “- ’ ἐ 

λετο᾽ {οἱ δὲ νῦν οὐράνοι καὶ ἢ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεϑησαυρισμέ. 
᾽ Α ’ « Ὶ - 

τυὰ 15, οι εἰσίν, πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν 
3 - 2 ᾽ ὰ Ὶ - Ά ’ [ὦ -- ᾿Ὶ , 

“Βε 90,4. ἀσεβῶν ἀνϑρώπων. ὃ ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανϑανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοι, 
[χά Ἁ ᾿ 

ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα 
’ μ᾿ ᾽ ’ δὰ 3 ’; ἰχὰ τῇ 

μία. 9. οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα 

ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροϑυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολε- 

τι 3,4. σϑαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 
σε, νι ε τ Ν ᾳ 

ιτι 56.» [Ὁ ΄ἿΠξει δὲ ἡμέρα κυρίον ὡς κλέπτης, ἐν ἢ οἱ οὐρανοι ῥοιζὴ:- 
ἘΣ 4Α ἂν 4 

δὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυϑήσονται, καὶ γῇ καὶ 

4. οὐ πατερες.. 69. 187. σορ 88}} ΒΥΤΪ αἱ δἀ ἃ ἡμὼν 

ὅ. 100. ϑελοντὰς οἸλΐβ80 τοῦτο [0 ἡ γην» 80. ον ουραν. [ Β συνεστωσῆς, 
Κ συνεστωσαι (ἰάθη Δηΐα οἵ γη) 

1. τῶ αὐτου (6 52) ὁ. ΒΟΟΚ 8] ρυ800 βγγυῦγ δοίη δἱ οδισὶ ΤῊΡΉὮ, ἰἴθιη 
οὐ ἶβ80 τῷ (ἰΐα ς) ἃ] ρϑυς Οδοθᾶ, 20. του αὐτοι;.. ς9 (60) [μη τὼ 
αὐτῷ ὁ. Α ἃ] νὶχ τι νβ 0 58} Αἱ Αὑὺρ Ηΐον 14 ]δὺ 4) πυρυ (μῃ ροϑβὶ 

πυρυ ἰπίογρα) .. οὐ 21. 29. 415 ργϑβϑ ἐν [ απωλεέιας .. Α ἀσέβενας 

8. ἐν δὲ τουτο .. ὅ. 40. εν δὲ τουτω [ὑμας .. Ο ἡμᾶς [ ΑΒΟ χειλνα ὉΪ8 
9. κυρίος 6. ΑΒ0 8] οαἰχος ς (6000) ργαθῖὰ ὃ ο. 6Κ δἱ ἰΙοῆρθ ρὶ ΤΡ" 
Οεςο![ οὐ βραδύνει εἰς .. νῃ ποη ἑατάαξ ἀοπιΐπιιδ ρτοπιϊδϑίοπιεπι βαηι, δὲοιέ 

χιϊάαπι οαϊδεϊπιαπέ, 8εὦ οἷο; τὰ ἔὰᾳ σου 3 4] Εδϑβιὶα - ργοηιϊδ8ῖ8, 86 οἷς: τὰ 

Ευϊρς Αὰρ ποπ ἰαγάαξ ἀοηιΐηιιβ βϑιιίηι ργοτηΐβϑϑιιπι (ΕἸ Ῥγοπι. ϑιιμηι, ΑῸρ 
ΟἿῺ ϑ8ιεμμη1) δσιί φυϊάαπι ἑαγαϊαΐοπι δαἰϑεϊπιαπέ, 864 οἷς; ΗΘΟΥ ποη πιοταίιν 
ἀοπιΐητιδ ἴηι ργοηιί880, ει φιϊάαπι Ἰποταγὶ οαϊδέϊμιαπὲ οἷς ] εἰς ὁ. ΒΟΘΚ 4110 668 

ΡΪ ὁο0ρΡ δ:Ὺ 81 Τῇρἢ Οδς οδὐχὺς, ΟΡ΄ Τω. δι᾿ ὁ. ἃ ὅ. 18. 69. 18. 187. 
τῇ νᾷ (οἷ. οογ Ὁ) 58} ΒΥ γα ΔΘ ἢ 84] Αὐρ ΕἸ] Εδβιϊὰ [ὑμᾶς (6) ὁ. 
ΑΒΟ ὅ.18.21.81. 40. 18. 187. Δ] Ρ]α80 τὴ νᾳ (εἴ. οοΥ 5") ΒΔ} ΒυγαΓ Δ] Ατὰρ 
Εὰὶν Εδϑὰ... ς ἡμᾶς 6. ΟΚ 8] Ρ] 60Ρ 8ΔΓὃΡ οδἰϊχί ΤΡ. Οϑο Βεά] τινας 

. 48. 98, 99. τὰ πὶ [0] οοΟΥΌ 3" 4] οορ ἃ] ΤῊΡΒ Δυρ ΕἘπὺῚρ (μοη οδίϊχί 
θ6ς Εδϑια Β6α) τινὰ 

10. ἡμέρα ς. ΒΟ 114. 8] αἱ νᾶτγ οοἰῖχί Ογγθβδί 07 ς ῬΥΆΘΙΩ ἥ ὁ. ΑΘᾺΚ 8] 
ΡΙ ΤῊΡΙ Οεδς | κλεπτῆς 6. ΑΒ 18. 40. Δ] τηῦ τῇ Υβ' Φ0Ρ 58} ΒΥ ἅτ 8] 

ΟΥτ Ὁ 1ἀϊδὺ Αὰρ Ρε]αρ Βαᾶ... ς (ΞΞ ΟὉ 8532) δἀᾶ ἐν νυχτιὰ ὁ. σ6Κ 8] μὶ 
ΒΥΤΡ δΔὺΡ ΤΏΡΗ Οδο οδἰἴχι (οτὴ Ἐρίρἢ 338 ὡς κλέπε. ἐν νυκτὲ ἔρχεται 

ἡ ἡμέρα ἐκείνη, Βοὰ Ἰὰ ροίίι8Β οχ 1 ΤῈ ὅ, 2. ροἰϊζαπι γαΐγ, ἀπ 6 ὁπληΐῃο 
βυχίθβ6 νὰϊγ δἀαϊτΔπχοπέατη) [ον 6. ΑΒΟ 8] Ρὶ ΤΏΡ Οδο οδἰΐχιῦ, Θ000 
6. ΟΚ 8] Ρ]. 8329 (ν, 12. Δ] ἴδσγϑ οὐ οὔραν.) ΑΚ 815 ρυζηδον; 40. 8]δ' 
Τἱάϊδι ριζηδὸν (18. ρηζιδον); 96. ροιζοδον] λυϑήσονταν ς. ΑΘΚ 8] ἔδχθ 



Ἰοηρδηϊτηϊία5δ. 168 ἀομλῖηὶ δα ὶία. δ] δρρ. 2 ΡΕ. 8,16. 911 

2) », “ιν ’ , ἢ σ΄ ’ 
τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαῆσεται. 11 7ουτων ουὅτῶς πάντων λνο- 

ὡς; ΓΦ ἤ « “- [4 Νν - ΑἉ 

μένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν αγίαις ἀνασεροφαῖς καὶ 
“- Α .“ 

εὐσεβείαις, 12 προσδοκώντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς 
“- -- -ς .«“( Ἁ ’ ’ Α 

τοῦ ϑεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοῖ πυρούμετοι λυϑήσονται καὶ στοι- 
- , ᾿ . Α ΜῚ 2 ν ν" - ν΄ ΦΈ θὅ, 11. 

χεῖα κανυσούμενα τήκεται. 18 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γὴν καινὴν 5, ἐν 
κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. Αρος 55,1. 

14 Ζιό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδυκώντες σπουδάσατε ἄσπιλοι 
Ἁ , - - »- 4 “- 

καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεϑῆναι ἐν εἰρήνῃ, 1Ὁ καὶ τὴν τοῦ κυρίου 
[ - ’ ᾿ ) « “- κε Ά Α [ὦ ἥ ᾿ ΠῚ 

ἡμῶν μαχροϑυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσϑε, καϑὼς καὶ ὁ ἀγαπητος πο 5, «. 
{ - ᾽ ᾿Ὶ - Ἁ Ἁ - 2 ἝΞ ’ ᾿᾿ 

ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοϑεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἐγραψεν 
ς ἕῳ; [ἐ Α ἀν - .) γὼ Α 

ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τού- 
3 ᾽ Α ’᾽ τι 3 -- Ἁ 

τῶν», ἐν οἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαϑ εἴς καὶ ἀστήρικτοι στρε- 

οτη Ογγϑβϑὶ ΤΟΙ οὐχὶ ΤΡ Οδο .. 1 -σέταιν 6. Β0 86. Ογγχοϑδὶ 461 ρὲ 
901} χαν (0 θ8. 4] δἀᾶ ἢ) γη (117. νᾳ Ογτθδ5δι ΤΟ γῃ δὲ βἷῃηβ καὶ) καὶ 
τα ε. α. ἐργα (69." Οεοθοτα θἃ ογη)ὴ κατακ. (κατακ. 6. Α6 ἃ] Ἰοηξθ ρ] 
νΥ Ρπὶ Ογγββ8:461 [107 χατακαυϑήσονται] Οος οδεῖχι, δ, 6Ἰγὸ -σονταυ: 
ΒΚ 818 580} ΒΥΤΡ τιβ' ευρεϑήσεταν [588 -σονται]; Ο ΒΥΥ ἀφανισϑησον- 
ται. Ῥταδίογοδ τὴ Ογγ2 δὰὰ πανταὴ)... 68 οἵη 81 ἔμ Π847] ἃ] ΤῊΡὮ (οϊ. 

Οδοθοπι ργαοίθγ 1) ΡοΙαρ Οδββίοα 

11. οὐτῶως ὁ. ΒΟ 8] Ρ]8}9 ΒΥΥΡ ἈΓῚὴ 58} (568 Ο 8] ρῥγϑθιῃ δὲ οἵ ἃ] ουν; Β8ἢ 
ἐφίει 810, ΒΥΥΡ ΤΩΒ 1 [0 ἐρῖζιγ) .. 418 δὲ (ΒγΥΡ τξ  γαρῦ) .. ς ἴμὴ ουν Ο. 

ΑΘΚ 8] ρὶ νρ (τὰ ρῖδῃβ οἵῃ) αἱ πὰ οαὐχὶ Τρ Οδς ρρὶϑῖ | ὑμας... 411 
ΟΡ 8ΓΡ 818: δ8ιΐ ΤῊΡΗ Ῥοϊᾶὰρ ἡμᾶς .. Β οἵη [Ὁ 52 ευσεβειαις; 

12. ϑέου.. οα 27. 29. 48 τὴ νρῃ (οἴ. δ 4], βοὴ ἔὰ 81) 4] Ογγϑᾳ 4] (ποῃ 
οαιἰχὺ ΤΏΡΕΗ Ο66) κυρίου  τηκέται ς. ΑΒΟΚ ἃ] ἰΙοῃβθ ρὶ] Οοβπιβθοο.. 

ωπ τακήσεται ο. ὁ 181. 4112 οαἰῖχι, το ἐωδεβοθηξ νῷ ἃὶ αἱ νὰ οἴη 
Ρρ δῖ: ἴΐϑῃ ΤῊΡὮ -σονται 

18. ἃ νρ δοίμυϊγ Οοβταὰ καυνὴν (ΑὉ ἃ] κενὴν) (Οοβῃ δα ἃ την») γηνί κατα τὸ 
(οὔ οἵ) ἐπαγγ. (42. 117. παραγγ.ν 30. απαγγ.) 6. ΒΟ6Κ 4] ἸΙοῃρθ Ρ]ὶ 

, ΒΥΤ ΔῸᾧΡ 4] οαἰχι ΤῊρΡΙν Οδο, ἴζϑιη ὅ. νρ (βῇ. 01) Θ0Ρ Βυυρ Ογγϑθβϑὶ 467 
οἱ ΤΟ Ἡ1ά δὶ Αὰρ Ῥγουηἶββ κατὰ τὰ (Ογγϑβδί 461 ργῃ) -ματα .. ἢ καὶ 
τα -ματαὰ 6. Α δτὴ ἴὰ ΒΑΓ] ἀθιγϊα οοΥθ2᾽ νρϑῖὶχῖ 5β8ῃ Ηἴον Βαὰ | α 69. 
1817. δι εἐνουκέις Ατὰρ ἱπλαδίϊαΐ ; 

14. αμωμητου.. Οὐ΄ αμωώμον ο. Α 69. 137. 419 ῬΒο ΤΠ ΒΠ1ΘᾺ 1, 8. (νᾳ ἵπιηια- 

ομζαϊὶ εἰ τπυϊοζαϊὶ, ἰίατα Βυγαΐγ 4]: Αὔρ ἑηυϊοῖ. δὲ ἵπιπιας.) 

15. δοϑεισ. αὐτὼ 6. ΑΒΟΚ 187. 410 νρ 600 88}} Βυσυἷγ 8] ΝῚ] (ἀ6. ρυγρᾶ- 
[ογῖο) ῬΠοίμιϑηῖο ἢ ο06Ρ 115 ΤΏΡΗ οδυχὺ ΑῸρ 41... ς αὐτ. (68. οα) δοϑ.. 
5. α ἃ] Ρ] Οδ6Ἂς 

16. πασαις α. ΑΒΟ ὅ, 180. 14.166Ὁ͵ ς (609) δἀὰ ταις ο. 6Κ 8] ρ]εγ Ῥμοὶ 
ΤῊρΡ] Οδο οδιῖχι [αὶ 9. 21. 47. ἐν αὐτοῖς [ οὖὺς ὁ. σακ 8] Ρ] Ῥμοῦ Οδς 

οαἰϊχὶ ΟΘ΄ Τιῃ αἱς 6. ΑΒ ὅ. 69. 78. 187. 41 [6γ0᾽32 Βγχαῦγ 4] ΤῊΡΕ 
] ἐστιν 5. ΒΟΘΚ 4] ἰοηρθ Ὁ] Ῥμοὶ Τρ! Οος οδιχύ,, κ᾿ 8]7 888 

14" 



1υὰ 2. 

2. 30 
1 25. 

919 2}ᾧἁὉΕ. 8,11. Εἴτιηα 46 ορὰβ οδέ. Τϑβεϊπιοπίατα [Ομ ϑμηΐβ 

᾿ Ὁ ς Α ᾿ 4 - 

βλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλδιαν. 
« - ᾿ 3 ᾿ Ἶ “- 

11 “Ὑμεῖς ουν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσϑε ίνα μὴ τῇ 

“τῶν ἀϑέσμων πλάνῃ συναπαχϑεέντες ἐχπέσητε τοῦ ἰδίον στηριγμοῦ, 

18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώ Ὁ χυρίου ἡμῶν καὶ 700 χάριτι καὶ γνῶσϑι τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος 
᾽ - - 2 -.ε ’ Ἁ - Ἁ 3 ς ’ 5" 

ΤΡ δι, Πησυὺ Χριστοῦ. αὑτῷ ἡ δύξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 

4, 13, 

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 

Ι. 

ο τ. ἢ -» ε ’ Ἐπ ἊΣ 
1 Ὃ ἢν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑοράκαμεν τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

“᾿ « “Α . ε ΚΕ ῷ . ΕΞ 
ἡμῶν», ὃ ἐϑεασάμεϑα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ 

εἰσιν οὐ" 21. 29. 68. στρεβλωσουσιν, οὗ στρεβλωσιν, ἘΡῚρ}}4 δια- 
στρεφοισν τὴ ἑαυτῶν ἀγνωσια 

11. ὁ προγινωσκ. (Α προγιγνωσκ.) ἀαγαπητου 

18. αὐυξανετε (41 τὴῦ -νητὲ ν6] -νοιτε, 90. αὐξετε)... Ο 8] αυξανεσϑὲε (86. 

-γησϑε)} ὦ χυ... 9. 40. 69. 187. βγταϊ ΤΡ δὰᾶ καὶ ϑέου πατρος ! 
χαὶ νῦν... Καὶ ἃ] 8114 οἵη καὶ, ἰΐδτη (αὀλίπ6) δορ β8ὴ [αἰῶνος α. Β 10, 61. 

ΒΑΣΙ Αὺρ Βεᾶ.. ς (609) μη δὰὰ αμὴν ὁ. ΛΟακ 8] ρ]ογῦ νν ἔδσβ Ἅουπλῃ 
ΤῊΡὮ Οδὸ οεἰἶχι 

ΒΟ ΒΟΥ ρΡίΪΟ : ΑΒ σπεέτρου , α πε. καϑολικὴ (εἴ ἴῃ δρρεπὰ.) 126. πε. 

ἐπιστολή, 40. 4] πεέτρου ἐπίιστ. β, α αἱ του αγιου αποστολοῦυ πέτρου 

ἐπιστολὴ δευτερα, 88. τελος τῆς πέτρου β καϑολικῆς ἐπιστολῆς, Βὶτιὶ- 
ΕἸΤΟΓ 4]; 81ὰ θα )γὲ. Θρισειϊα Ῥεϊγὶ βεσιιπάα, ἔα 81] ὁαρῖὶ. ορῖϑὲ. ϑαπείὲ αρο- 

δίοἷϊ (ΑἸ οτα) Ῥείγὶ 11 (οἀἀ8114 ογὴ 11). το πὶ βυσαῦγ 4] ηϊζία εδὲ 6ρῖβὲ. 860. 
Ῥείνὶ αροϑιοἶἑ. Ῥτεαροίογοα πυπηοσϑαίαῦ στίχοι ρ»δ' (Ἰ[16 α 40. ἃ] Ρ] ΤῊΡΗ), 
81] ρξ΄. 1π Β πυμπηθσϑηῖῦ Ββθοίϊομθϑ β΄, ἴῃ νροδά (αἱ δπὶ α) σΆρρ. ΧΙ. 
ἘπΠΔ] ἴῃ Θ΄ θποθο: πέτρου ἐπιστολὴ δευτέρα. ἀνάγνωσις πρώτη κεφα-- 
λαίων δ΄, μαρτυριῶν γ΄, στίχων ρνδ΄. 

ΑΒ ιώαννου (Β -ανοῦυ) αι, (ἴῃ ὁ {1{{0|ὰ8 Δ ΌΒΟΙΒΒῈΒ 6βΐ, 864 ἔ1886 να τ ὦ. 

ἐπιστολὴ α), Καὶ ἃϊὶ ἑωαννγοι ἐπιῦτ. πρωτὴ (ἰἴὰ ΟὉ 852), 8] ἐπίιστ. ιω. 

. πρωτή, α ἃ] ἐπιστ. καϑολικὴ του αγιου αποστολοι! ἑἰωαννου, 81] τὴῦ 
ιω. ἐπιστ. καϑολικὴ ἃ, Βἰταῖ ΠΟΥ 4]... ς9 τω. του αποστ. ἐπιστ. καϑολ. 
πρωτη, ς ἐπιστ. ιω. καϑολ. πρωτη. ΟΥ̓ Επ8Ἀ. 8.3,39. κέχρηταν δ᾽ ὃ αὐὖ- 
τὸς (Ραρΐ48) μαρτυρέαις ἀπὰ τῆς Ἴω. προτέρας ἐπιστολῆς, ἰάδτηδ. 6. 
5,8. μέμνηται δὲ καὶ τῆς Ἴω. πρώτης ἐπιστολῆς ([γοῃδθυδ). ΟΥὉ 34: 
1,338. ΘΔ] ἐν τῇ καϑολικῇ ἐπιστολῇ ὁ ᾿Ιωάννης, Ἰίοτα 'π ἔγαρτα. ἴῃ 
οδῃίῖο. (οδίοχ 116) διὰ τὴν γραφὴν τὴν παρὰ τῷ ἰω. ἐν τῇ καϑολ. ἐπεστ. 



ἄδ ΟἸιείβίο. Πδυβ Ἰὰχ: διη υ]δπάυπι ἱ ἴῃ ἴποθ. 110. 1, 1. 518 

ΕἾ τ τ: ἡὐὴν τῆς ζωῆς" 2 χαὶ ἥ ζωὴ ἐφανερώϑη, καὶ ἑοράκαμεν καὶ ἐπ0:: 

τυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἣν 
᾿ ᾿ ᾽ 4 ’ φονοτ ας « , 

πρὺς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώϑη ἡμῖν᾽ ὃ ὃ ἑοράχαμεν χαὶ ἀκη- 
’ 2 « - Φ Α « - 

κόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἕνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ 
ες “ . ε ’ νι. ε , ᾿ - ᾿ ᾿ 4 Τὼ 1ὅ, 11. 
ἡμῶν. καὶ ἢ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ Ἱο, 34, 

“ ς “ ᾽ “,Σ “- “- 4 “ κὸν ὦ 
τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ ησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν ἶνα Ὁ τὸ τ. 
νὴ Α ς “-- Ἵ 

ῃ χαρὰ υμῶν ἢ πεπληρωμένη. 
εν ιν ἰχὰ «ς 7 ’ [Δ] 2 ὔ 2 2 ) - ,Ὶ ᾽ 

ὃ. Καὶ ἔστιν αὐτὴ ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἂν- 
, ς-» [κέ ς Α Ἵν 2. δ ν , 3 » 2 Ὡ, 

ἀγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ ϑεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σχοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἢ ἘΣ 
Ψ Ἵ Ἵ Υ̓͂ ᾿ » 

ἔστιν οὐδεμία. Ὁ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνία» ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ, 
,Ὶ ΡῚ - ’ὔ --- Α “μ- 

καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθϑα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν 
ΓΑΙ ἊΝ γί οΝ . 3 “- ᾿ ; - ε »,.,», » 3 
αληϑειαν" { ἐὰν δὲ ἐν τῷ φῶτι περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐϊ' Ἐρϑ 5, 5. 

Ῥτγδείογεὰ οἀάϊδῖ δ]ῖᾳ (686 52, ηπ“), ἰΐδιη ΑῸρΣ οιϊατηαας Ῥοββι ἀϊὰ8 
ἴῃ ᾿πάϊδθ ορρ Αυρΐὶ [ἅφς Οκπβδίοα δορί βία! διπ ἰβίατη ᾿ηβουϊ υηΐ αὐ Ρατ- 

ἐλοβ ((οἀ ΕΘ Π6Υ͂ βρατίλοβ᾽ νἱὰρ 54Ὀ., ἴοβῖθ δὃΖ ΒΙ0]. Κυὶί. Ββοῖβα ρῥ. 67. 
ϑραγίο8). Οἵ δὰ 2 Ιο. 

Ι. 1. εοραχαμεν : ἰΐα Β᾿ ἰθβῖθ δ]ίθσα ΒΕ] οὐ ".. 1. οὖ ἴῶ 844ᾳ πὲς δἱΐΐϑυ 8, 

0 εἱ 4, 320. Αοοσοάϊξ βοοαπᾶο Ἰοθο Α. Εδβηαδιη ἐογγήδτη [Ιο 20, 25. το- 

σορίπηαϑ, ποὴ ἰΐθαι 20, 18. 20,29. εἴα, αιοβ 8ἀ ΙοΟ(08 οὗ οΘοτηη. δ 6υ- 

Βἰ 8 518 ὑγ] θὰ8 εωραχαμὲν Α ὈΪΐ8, ΒΓ 6 πρίᾳαα μαθοῖ. Τΐθτῃ 1]. 844. 
(38, 6. δεςεάϊί 60). Νκοα δαποίαγιαπί οΟ0]] Δίου β γα πογατη αἱ γε τἴϑτη, 

(4Ἰἴᾳ Π|1 φαϊά τὴ τη σαγδηΐθθ. ς πη 49. ἐωροαικαμεν ὉὈΪᾳ4α6. 

ὦ. 8 40. καὶ ὁ ἐορακαμεν (ΒΞ 40. εἐωρ., 40. Δ καὶ ακηκοαμενὴ) 

8. εοραχαμεν : οἵ δᾶ ν. 1. [{ὑμε» 6. 6Κ Δ] Ἰοῃρα Ρ] νρ (εἴ. ἀδτηϊά το] ; 
81 εἰ απηπιηπΐ. υοδίθ) οοΡ ἃ] (ἸΠΡΗ καὶ απαγ77Κ. υμ.) Οδο οαὐϊχὲ Αὐρἷ 

Βοά.. [βπ ὑστάτη χαὶ 6. ΑΒΟ 4]5 8841] Α] (οἵ. ἴα αὖ νὰ 1) ΒΥΥ͂ ΕΥΤΡ οὐ 
ΒΆΝ δίῃ (βεα βυγ 588} οπὶ καὶ 56ᾳ) Ὠϊὰ Ααρ᾽[ οὔ" 416 νρ 588} ΒΥΥΡ 8] (ποῃ 
6ΟΡ Βγ1) Αὐὑρ' οἴῃ δὲ (Βεἢ νῷ 88} Απὺρ 6έ δοοΐεία 8 ποϑίνγα 5814) 

4. ὕμιν ο. ΑἸ ὍΘΚ 8] ἔἙῈΓ6 οἵη γν Ρ]6Υ ΤῊΡἢ Οδ6ὁ6 οαἰχί Αὰρ Βεὰ... α΄ 
Ὧπ ἡμεῖς ς. ΑΒ 18. ΠΑΥ 58} ὑκὼν»ν ο. Αο(οῦ ροβὶ πεπληρ. δἀᾶ ἐν 
ἡμε)}κ αἱ Ρ] νρ (ει. ἀθηηϊα) σοὺρ ΒυΥΡ 861}} ΔῚᾧὁΡ 8]64 βἰΐη88 Τρ ῃϊχὶ 
Οεεῖχι Αὐρ Βεὰ... ς (ηοη ςὃ αὐ 52) ἡμῶν ο. Βα 4] τῆι δὼ ἔπ ΠΔ7] [0] 
(ςοΥὉΣ" μέ σαιιοας᾽8 εἰ σακιζζιπι ποδίγιηι δὲ} ρΓ θη μη) ΒΔ ΒΥΓ ΔΥΘ᾽ (Βα ΒΥΓ 

ΑΥΘ λἀά ἐν με») 8515 ΤῊ ρ βόοτα Οροθοσα 

δ. ἐστιν αὐτη (6) ο. Βοσκ 40. 69. 187. Δ] Ρ] 55) ΒγτρΡ ΤΡ Οδ6 8680] 
οἰ ς Τὴ αὐτή ἐστ. α. αὶ Δ] νἱχ τὴῦ νν ρ]6γ (6. ΒΥΥΡ 126) οδτχὶ | αγγεέλια 

ὁ. ΑΒΘΚ 8] ἰοῆρα ρὶ Ὀϊάθοηι Τρ οοτα Οβούοτα οαἰχις ς (ΞΞ αὉ Κ'2) 

ἐπαγγελια ο. Ο Αἱ τὰ ΤὨρΠΗῖχὶ Οοοῖχι [ αναγγελλομεν.. 40. 69. 187. 8] 
Αἰῖα ἀπαγγ. [8 81. ΟἸδιὴ Οἵτϑ (8666 ε. α. ὁ. ε.) οὐκ ἐστ. ἐν αὐτῷ), ἰΐοτη 

ΒΔἢ πμΐΐαο ἱοποῦν. βιιγιξ ἴπι 60 

6. ἃ ἐαν γαρ εἰπωμεν (81 8114 εἴπομεν, ἰΐθτη ἃ] νν. 844) οὖ ον ποιῶμεν 

1. δὲ... 239. 60." ΒΔΓ] ΔῪὦᾧ᾿ οἵὰ [-6 ΟἸδηὴ ὁπὶ ἔστιν 



14 110.1, 8. ΟἸγτίβοϊ βαηρσαΐβ ραγραὺ ρϑοοδίΐοτθθ. ΕΧΡΊΘΙΟΥ 

τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα ᾿Ϊησοῦ τοῦ 
Ηοϑ, τ4. υἱοῦ αὐτοῦ καϑαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν 

ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχυμεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐν ἡμῖν 

οὐκ ἔστιν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν 
1 τὰ 5,34. καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καϑαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ 
το Ὦ, πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην 

ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.. 

11. 

ς ’ὔ - ᾽' ζωΟ 4 ᾿Ὶ «ς ; Α 35 

1 Τεχνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἀμάρτητε. καὶ ἕαν 
[4 , - Ἁ 

1ο 14,10, τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
4, 10. τ . ΣΝΣΙΣ ἊΝ ε , » "" - ε “- τνωδο . 

το κς, δίκαιον 2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἔστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ 
Α “- ς ᾽ Α ’ ΕῚ 4 4 Ἀφ - ’ -»"» 

περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὁλου τοῦ κόσμου. ὃ Και 
’ “ Ο .Ὶ Α 3 ἴω 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὁτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
» ς σ 4 ᾿ ,Ψψν 

1ο 15,10, τηρῶμεν. 4 ὁ λέγων ὁτι ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ 
» ᾽ 3 , ΞῚ ’ {4 2. 3 3 Η 9 πε 4,30. τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἔν τούτῳ ἡ ἀλήϑεια οὐκ ἔστιν" Ὁ ὃς 

1. αλλήλῶν .. Αὐ (νά{τ) [0] αἱ (δϑίμτο ὑπξθν πο8 ομτι 60, ῬΡ οτὴ οτίηι 60) 
ΟἸοα Τοσὶ Πτ:αάϊδὶ (ΤῊΡἢ οἱ Οδο εἷος: τῆς κοινωνίας τῆς ἀλλήλων" δῆλον 
δὲ ὅτι καὶ τῆς ἡμῶν τε καὶ τοῦ φωτός) αὐτου .. ὮΔΥῚ σιαπ 60  εησου 

6. ΒΟ 29. 69." ἔὰ 8] βγγ 88} δϑίῃτο (ϑίματ οἵη το τ. αὐτ. αυδ6 84. 
[γ8η8Ρ) ἅτ ΟἸθὴ Ηΐογ ΕἾ]Ρ [μ60.. ς (600) δἀὰ χριστου; ὁ. ΑακΚ 8] 

ῬΙ6ν νρ (εἴ. ἀπὶ 4}} ΒΥῪΡ ς." 60Ρ 8] οδιχὶ ΤῊΡΗ Οδο Τοτὶ Αὐρ (βεα Αὐρ᾽ 
οἵη ἐὺ χυ) Βθὰ | καϑαριζει.. ἃ] τὴιλ Θ0Ρ 58} 8Ὶ᾿ᾧ᾿ Αὐρ -ρισει 8. -οιξι 

8. ἐν ἥμι. οὐκ ἐστ. (δ 6) ο. ἀσκ ὅ. 81.69. 187. 4] ΑἸΐᾳ τὰ νῷ 5.ΥΡ ΓΙ 
οδιχὶ ΤῊΡΕ ΑὐρΡθῦβδθρθ Ηΐου Οὐοβξ Ορίδί Επποά 84] τὰ .. ς οὐκ ἑ. ἐν 

ήμι. ες. Βα 8] Ἰοῃβδ ρΡ] ὁορ 88ἢ Αἱ Οδς Τοσχί 

9. αμαρτιας 566 .. Ο δ] νρ (εἴ. δὴ ἔπ 4], 864 ἃ] ογ1) ἃ] τὴ: ΑὙΡΡΊΘΓγαιθ 

Ηϊοσὶ Ββὰ (884 τὴ ΟΥρ ἃ] τὰ πο 8344) δἀἂὰ ἡμων [| καϑαρισὴ .. ΟἿ 
(νἀ{γ) ἢ δἱ -ρίσει [ὁ οἷὰ ἡμας 

10. οὐκ ἔστ. εξ. ἥμιν .. 69. 187. 8] ἀτὰ ἃ] βγγαῖγ ΤΉΡΗ ἐν μι. οὐκ ἐστ. 

Η. 2. ἰλασμι. ἐστ. ο. ΠαΚ 8] ἔδτϑ οἵὴῃ Ο]6 πὶ Οὐβᾶθρθ Ρρβίϑιθχ Αἰῃ 968 (918 
ΤῊΡἢ Οδς οδἰῖχί Τοτὶ ΑἰΠἶδι 116 Αμρῦ Ψὶρ 4]... 1ζπ ἐστ. ιλασμι. α. ΑΒ 
68. 180. νρ 4] ΟΥγρ ΗἾΙ] Αὐρ8}14 ἃ] [μόνον (ΟἸδθιὴ Οὐϑᾶθρ8 41)... Β 8] 
ἔεγο θ οοὸρ βδὴ Οτἱ μόνφνων 

8. Α γινωσκωμὲν 

4. οτι ς. ΑΒ 66." 68. 69. ἃ] ρ]Β᾽3 (ὁ0Ρ 58} δχ ἱηροηΐο ᾿ἴηριδ6) ΟἹ 6παῖ 
ΤΏΡἢ ΟΥρ [οἱ ΤΊΣΙ 4] .. ς 49. οἵὰ (1 [οτι]} 6. σακ ἃ] ρ] βυγυῖγ βίῃ 
αν ΟἹθταΐ Οδο οδεχί 1, οἰ (νρ φιΐ ἀϊοΐξ 86 ποβ86) 1 ΘὉ9 καὶ 566 δ. αὶ 
21. 29. ᾿ 



5.ϑΝ Ἃ - 3 Ἂν Α ’ 3 " 3 ’ὔ [4 3 ’ - "4 12 

δ᾽ ἂν τηρῇ αὑτοῦ τὸν λύγον, ἀληϑῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγαπὴ τοῦ ϑεοῦ ,» 13 
, 2 ’ ’ Ο 2 "αι 2 ’ ε , 14, 3 

τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν. Θ ὁ λέγων 
- Ἔν Α 

ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καϑὼς ἐκδῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὖ- 1ο τ8 
τῶς περιπατεῖν». 

’ 3 3 Α ᾿Ὶ ’ ςω 2 ) 3 Α 
: ᾿ 21 { ᾿4γαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν",1} 

; α ΗΝ Ἵ 3 3 - Ρ « ΟῚ Α « ᾽ 9 «ς ’ 

παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἢ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὃ λόγος 
Νγ»ἤ 8 71 .3 λ} ν , .-Ω Κ᾽ » ἢ: ϑὲς 
ὃν ἠκούσατε. ὃ πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω υμῖν, ὅ ἐστιν ἀληϑὲς το τ, 

3 - Α [4 “ σ [4 Α - 

ἐν αὐτῷ και ἐν υμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀλη-. 
[4 - Α Α 

ϑινὸν ἤδη φαίνει. 9 ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν «, τ 
ἂν - - Α Υ̓͂ -μ ᾿) 

αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελ- 
᾿ - » Α Α - ἢ 

φὸν αὑτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένδι, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν 
ς Ν - 4 3 Α 3 “ΠΣ “: ’ 3 Α ΔῸΣ - 

11.0 δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἕν τῇ σκοτίᾳ ἐστιν καὶ ἐν τῇ 8, τ 
“«Ψ Ἁ -- ἐ [-ὦ [4 ’ὔ 

σχοτία περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὁτι ἢ σκοτία ἐτυφλω- τὸ 15, 

σεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ. 
. ς» .“ᾶΨ 12 Γράφω ὑμῖν, τεχνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ 

- . [ς χῷ χά ΄ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 18 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ν, τ. 
- ὠ» ’ [χά ’ 3 

ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νβανίσχοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. ἔγραψα 5,1 

ὅ. τηρή .. Καὶ ἃ] τήρει [αληϑως .. 21. 29. θ6."" οἷχ 

6. οὑτῶς 6. ΟΚ 8] Ιοπρθ Ρ] 6ο0Ρ ΒγῪΡ (116,6 ΒΥ.) ΔΓΡ 5] οδἰἰχὶ ΤῊρΡἢ Οδο 

δα]ν (ϑ8ὲο δὲ ἐμ86) .. ψῃ Οἵ ςο. ΑΒ 81ὅ νῷ 58}} ἃ] ΟἸϑθη {(καϑ.. κακεινος) 
Ογνθ381 199. ΟΥρ Ο 6886] 4] τηῦι (α οἴῃ καὶ α. οὐτ. περιπι) 

1. αγαπῆητοι ὁ. ΑΒΟ ἃ] ἴοτϑϑῦ γρ' οὺὸρ 88} ΒΥΓΠΙΓ στὰ οδοχὶ ΤΏΡ. Π πὶ 

Αὐρ Βαᾶ... ς (ΞΞ αν 82) αδελφοι (6) ο. ἀΚ 81] ΡΙ δοίῃυϊ δὺρ Οδο | 
ειχετε.. 21. 29. Δ] δΙῖαᾳ ἐχετεηκουσατε ας. ΑΒΟ Δ] ρ]89 νν ρ]6Υ ΤῊΡΒ 
Αυὐξ Οδββίοα Βεὰ... ς (6099) Δάά απ αρχῆς ὁ. 6Κ 8] Ιοῃρθ Ρ] 81Ὀ 8) 

Αἰ 166 Οδς οὐχὶ 1 αἷμ (:: οὖν. 24.) , 

8. αληϑ. εν αὐτῷ ς. ΒΟΘΚ οἷα... Α ἐν αὐτω αληϑ. [εν ὑμεν ὁ. ΒΟ6Κ ἃ] 
Ιοηρβ Ρ] νν ρ]οὺ οδιϊχί ΤῊρΡἢ Οδο Αὺρ Βεά.. ΟῬ΄ ἐν μεν 6. Α 8] τὴῦ 
[0] ἃ] ΒυγΡ το8! ἩΐοΣ [ σχοτία .. Α σκιὰ (ἰΐοια 100. ν. 54) 

9. μισων .. 15. 43. 98. 187. ἀττὴ δοίἢ: (86 }.01100 ρ{108) Ογρ! λαὰ ψευστης 
ἐστι καὶ (Βεῃο1 ψευδεται) :: οὖ ν. 4. 

10. ἐν αὐτ. οὐκ ἔστ. ο. ΒΑΚ 8] Ρ]ῈΥ Υῇ ΒΥΥΡ ἃ] ΤΏΡ Οεδς οδἰϊχὶ Αὐρ 
ΕΠ Βοᾶ... ΑὉ ὅ. 105. τῇ ΒΔ} ((0Ρ ποπ ὁδέ δραπά, ἵἴπι 60) ΒΥΥ Ἰω618 οὐκ 

ἐστ. ἐν αὐτω : ἰΐα Τωῃ (οἴ κα 1, ὅ. 8. 10.) 

11. τ΄ οι. ([μο1Ε] οοτ) αὐτου (ἴα οἴ. ΟΥ οἴ)... 8. 42. 67. 9ὅ. 101. αὐτου 
τ. οφϑαλμ. 

12. τεκνια (40. 413 τεχνα)... 21. 29. 66." 68. 4] ἔογο 32 οαἰθοῦι ρὲ ϑδνοδί 
παιδια 

18. ἐγραψα (65) 6. ΑΒΟα 8] Ρ]1.8309 βγγυῖγ οοὸΡ 58} δϑίμυϊ ἃγθ 8] Ογϑϑι 
115 (ὕδτῃ ΟΥἶπί 8, 21) Ογγϑάον 48 ῬΗΟΙΔΙΏΡΆΙ 4ὰ 168 ῬΏΡΗ οδιχι,, ς γράφω 



316 110.2,1. Απποῦ τπὰμᾶϊ οἱ ραίτῖβ δίηοῦ. Απ ἢ γ 8]. 

ε» ’ ἰὰ 3 , Α “ μ ς-» , 
ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. 14 ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 

., 1ο, ὅτι, ἐγνώχατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι. ἰσχυροί 
᾿ - - ἫΝ Α 

ἐστὲ καὶ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονη- 
ρόν. 18 μῇ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις 

ι. 4, “. ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ, 
- -« 4 -- ΑἉ 

16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιϑυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιϑυ- 
’ “- 3 - ,.ς ») ὔ - Π 2 Η 2 - 

μία τῶν ὀφϑαλμῶὼν καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἔκ τοῦ πα- 
“-- 4 

τρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 1 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ 
[4 3 ᾽ ᾿) “ «ς Α - Α -- - ᾽ 3 Α 

ἢ ἐπιϑυμία αὐτοῦ" ὁ δὲ ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑδεοῦυ μένει. εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

ρος. ΟΑ18 7[αιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καϑὼς ἠκούσατε, ὅτι ἀντί. 
Α “- , ᾿ 

1 Ρὸ 4,1. χριστὸς ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν᾽ ὅϑεν γιτω- 
σ σ - - Αοι 30,80. σχομὲν ὅτι. ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἧσαν 

"νι - 1 ᾿) πρὸ ὰ 

1 00 11,19, ἐξ ἡμῶν᾽ εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν σαν, μεμενήχδισαν ἂν μεϑ᾽ ἡμῶν ἀλλ᾽ 
βομ; ΔΝ ἊΝ Α “-- 

3, 37. ἵνα φανερωϑῶσιν ὅτι οὐκ δἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖς 
ων) ἐπτρᾷ - ἴς, χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἰδατὲ πάντα. 21 οὐκ ἔγραψα 

ο, Καὶ Δ] Ρπὶ ἃτΡ Οες... νρ (6. δπὶ [0], ποῃ ἔχ ἀδτηϊὰ 8871} οὴἱ ἐγραψα 

υμι. πατ. '8ᾳ αρχῆς οὖ Βαθοὶ αὐἰπαιϊο8β (πὰ ἀδτηϊᾶ ΠΑ] 86χΧ}65) δεγῖδο 

[τὰ αυΐϊπῖο Ἰοςο 8ογ ἐρ81], ἰΐθ τη βθχῖθϑ ἀὰρ Βεὰ 

14. τον απ΄.. Β το απ| Β 88} οἵὴ τοι ϑεου! 

1ὅ. πατρος ες. ΒΟΚ 8] Ἰοηρθ Ρ] νᾷϑ ΒΥγΌΓ ΟῸΡ 58}} ἃ] ΟΥ᾽ (841101 Δ] }υ ἀοὴ5 

ϑεου)ὴ ΤὭΡΗ Οϑο οὐχὶ Αὐρθϑδθρἑββίμηθ 8] τηὰ.. Α0 815 187] δία ΟὙΥ 
ϑεέου (114 ϑεου καὶ πατρος) 

10. αλαζονια ο. ΑΒ᾽6 ἃ] .-ς νὴ 49. -ν»είὰ 6. ΒΤ Κ (6 51}) 8] αὐ νάττ Ιοηρο 

ΡΪ :: οἵ δὰ [δὲ 4, 16. αλλα ς. ΒΟ οἷος ΤῊΡΕ .. ς [μὴ αλλ ς. Δλὰ ἃ] υἱ 
να τγ Ρ]6γ Οὐ Οδο οεδὐϊχὺ 

11. αὐτου (6. οαἰϊχῦ ΤῊΡὮ Οδο ΟΥΡ Το Αὺξ δἱ ται) .. ἃ ὅ. 18. 217. 99. 
66." τὴ Οὐ οὔ, δἷπο 609  αἰωνὰα .. 588} 10] Ογρδιίᾳ [61 Αὐμ8}16 
ἃ] (ποη ἰζοιη ΗΙΟΣΥ 81) δὰ φιοπιοίο οἐ (ρϑ8βὶπὶι οὐαἑ τ) ἀδὲι8 μεν εξ ὧπ 
αοἰογηπίηι.. 

18. οὐ" ἐσχατὴ τὴ ὠνα | και καϑως .. κὶ οἷκ καὶ [αὐ 414 δϑύῃτο ὁπ οτι 

(ηοι Οὐ Ερὶμ 403 ε(434 ΤῊΡΗ Οδς οσδεϊχι [γἱπὶ Ονρ Οὐἶπὶ 8, 5511 οἱ ΑἹ 
τὴὰ) [ αν»τιχριστ. ο. Β0 813 ΟΥἢ Ερὶρῃ 08 ριξε ς ῥτϑθπὶ ὃ 6. Λακ ἃ] 
Ἰοηρθ Ρὶ Τηρἢ Οδὸ οδεχί [κ γενωσκομιεν 

«19. ἐξηλθαν 6. ΑΒΟ΄.. ς -ϑὸν ὁ. ἀΚ 8] σογίθ ρ]ὲγ Οὐ Ερίρῇ αἱ | εξ ἡμ. 
ἡσ. 6.ὄ ΒΟ 69. 187. Βγγ (884 ᾿ἴὰ ὈΪ8) ΒΥΤΡ ΟΡ 88} δία Αππρϑ Ορι... 
ς ἴωπ ησ. εξ ἡμι. ὁ. ΑΟΚ 8] Η]οσ νῷ ἃ] Ογγῆγθε ἘρΊρη 405 ΤῊΡΕ Οδο οδἱ 

1χὶ Τὶ Οὐἷμι 8,170 Ονρ 4] τὰ [ φανερωϑωσιν (Ερὶρ 408 γνωσθωσ.) .. 
69. ΒΥΓ οἱ Β.ῪΡῺΒ -ρωϑὴ ] παντες .. 09. βγταῖγ ΕρΙρῃ403 Ιγίηὶ (48- 
β᾽οα ὁπι 

20. χρῖσμα (Β" υὐΐᾳ χρεισμα) : δὰ ν. 27. οΧ α ποίανὶ χρίσια (αἴ ς αῦ 
52 οαἀϊάογαηῦ) [| καὶ οὐδατὲ παντὰ (ϑ. Η Βγοθθν πάντες, ΒΥ παντα 



Μροηᾶβοι! βαπιηδ οὐ νου αι 8 αποίϊο. 110. 3,21. 917 

ςυωυ μέ 3 ω Α Υ̓, 4 

υμῖν ὅτι οὐκ οἰδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἰδατε αὐτήν, καὶ ὅτι 
αν -. - 3 

πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληϑείας οὐχ ἔστιν. 22 τίς ἐστιν ὁ ψεύστης 
5 ε 3 ’ δ 3 .»“» 3 Ν ε ,’ὔ ζ,» 9 ἰ 4. 3 

δἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοὺς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὃ κδ΄. 
3 « ’ , Α ᾿ - { 

ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 20 πᾶς ὃϑν»ε 5, 
5 ᾽ὔ Α ᾿] Α ᾿Ξ -ψ 

ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει" ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν 5 το ο. 
ΓἋ Α ω ΡΝ Π Ἢ ΠΕΣ Σ ἐς Ιο ὅ, 3 

καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 24 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν με- 15, ὅ8. 
3 ἐ"» Δ “-  π““- “- 

γνέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε, χαὶ ὑμεῖς ἐν τῷ 
ἐ- ᾿ΥΣῚ - π Α ᾿Ξ: οῆ Α Φ 9 ᾿ ς 3 .) ̓ δ 1, δ. 

υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 2 χαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ' ὅν 
25. Α 4 - Α ᾿ Α ΣΡ’ 

αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
- [φ Ὡω Ά - [φ -- ᾿Ὶ 

20 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 21 καὶ 
« ΡΞ Α - “Ὁ - ἊΞ- Α 

ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὁ ἐλάβατε ἀπ᾽ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν 5, 5ο, 
’ ἰχά ᾽ { ἔν ᾿ 393 « , 2 “- “ ; Ν Ἂς. 

ἔχετε τινὰ τις διδάσκῃ ὑμᾶς, αλλ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδασκει υμᾶς 

ανϑρυωπον) .. Β 88} οἰδατε (34}) αἀὰ ὑμεῖς) παντες .. Αὰρ κί ἐρβὶ τοὐϊν 
ηιειηϊε8ϊ δἰἐϊ8 ᾿ 

21. παν (εἴ. τη) .. Ο ΟἿ 

28. ο ομολογων τ. υἱ. και τ. πατ. ἐχει (Ευ1Π8] Με]οῖ ἂρ Ερὶρ 575 Ογυῖοδ 
5064 Θμολογει) 6. ΑΒΟ ἃ] ρυ589 νν ρ]οῦ ΟἸθὰ Οὐ Αἰἢ Ογτϑιία 
Ογτὴν ΤΏΡΕ οαδιχὶ (ἰΐθτη ᾿1 ααἱ ομολοχει) Υἱρ Ρεὶδρ 81 (ἴϑπιν τὰ ΟὙΡ 
Η]] αἱ τὰ ροβί τὸν ιν. τϑρϑίϊο καὶ τὸν ᾿πο}) .. ς (Ξξ ΟὉ 8512) οτι 6. 6Κ 

81 Ρῖῃ 87] (Ἰἴθτὰ 81], βΒδἃ ἤθη δῖ [π ἀθτηϊὰ ἰ0] 4]) ΔΥΡ 8 Οδο 

24. ὑμεῖς (6000) ς, ΑΒο 18. 27. 39. 66." 68. 69. 41" να ΒΥΥΡ ἀστὴ Ογγῖο!ι 
199 Βρβά... ς (6090) Δὰὰ οὖν 6. ΘΚ 8] Ι0ηρ8 Ρ] 8Ὁᾧἁἑ 8] (88}} δὲ, ΘΟΡ ΒΥΓ 

δὲ τγοβ8, δοῖῃτο δὲ τοῦ χίνοι π6, ῬΡ δὲ υο8 ατξόηι) οδἰῖσὶ ΤῊΡΗ Οες Αὐρ (Με- 

1οὉ ἂρ Ερίρῃ ὅπερ οὖν, φησίν, ἐξ ἀρχῆς ἠκούσατε, τοῦτο μενέτω ἐ. ὑμ.)} 
[ ἐν τω πατρι ο. Ασκ ἃ] αὐ νάϊ οἴπῃ ἀδβπιϊα βυγαῖγ 58} 41 Ογτίοι Τὸῦ 
ΤῊΡὮ Οες οδἰχὺς 1 οὐχ ἐν δ. Β Υβ' 00} 4] ρῥρὶ]δῖ (ἰΐθτὰ Με]οῖ ἂρ 
Ἐρίρῃ 518 μένειτε καὶ τω πατρι) 

5. ἡμῖν ο. ΑΟΘΚ 8] αὐ νάϊ οἴμω νν ἔδσθ οἵ ΤῊΡΗ Οδς οαἰκί Αὐρ Β6α 

ον Τωηθὰ τλΐπ ὑμίεν ὁ. Β ΔΤ 8] [ Β αἰωνίαν 

90. ἃ πλανουντῶν 

21. χοισμα ρΥ (εἰ. Α15317 Ογνίομ 841 610)... Β 10. χαρισμα  ἐλαβατε α. 
Β΄.-ς Κη 49. -ῥέτε ς. γὙ61}1 πὖ νᾶϊτ οἵη {μένε ε. υν (6) ο. α(Α" 
νάτν ἡμίεν)ΒἘ0 8] νᾷ 4] ρὶ Αἰ 531 Ογυΐομ 3411 Π1ὰ ΤῊΡὮ Αὐξρ 84] .. ς ἐ- ι". 
μένει ο. ΑΚ 8] ΡΙΘΓ ΒΥΥΡ 4] οδιχὶ Οδο (μένεν : 18, 27. 29. 66." 68. 69. 
81. 1871. α]ὅ νῷ ΒΥῪΡ δὺρ ΤῊΡὮ Αυρ 8] μενέτω) διδασκη .. (ακ α]ὅ -σκει 
[ αλλ ως .. Β 3ὅ. 588 Δεῖ Αὐὑρ Ηἶδν αλλω | τὸ αὐτου (6) ς. ὁ ὅ. 21. 
29. θ8. 69. 81. αἱ Ρ]5}9 νῷ Β8ἢ ΒΥΓΡ οί ΒΓ ΔγΠὴ ΔΙΥ (ΒΥ τοΐο χιαὲ 

6ϑὲ α «ἴ60)ὴ ΑἸἰιὅ81] Ογν Ὠ1]ὰ οαἰχῦ Απρ Επὶρ Βοὰ .. ς μη Τὸ αὐτο 6. ΑΒ 

ΘΚ 8] Ρ] οορ Τῇρῃ Οδς Ηΐογ (:: οἵ ὃ ΡῈ 8, 7.) | χρισμα (ει. Αἰιὅ81 ΟγΥ 
Ἰοἢ 841 (6), 10." χαρισμα, 28. 81. οορ δοίμυγ Ογνΐ σρευμα (8680) 
χυΐϊσμα τὸ πνευματικὸν χάρισμα λέγει τῆς γνώσεως) 



918 1110. 2, 28. Ιυ8{} ὁχ ἄθο παίϊ. [οἱ 8}}} θθϑὲϊ 8Ρ6, 

Α ’ .Ξ- ’ Ε Α 2 Υ̓ - Α : 

ἴο 14, 36. “80 ] πάντων», καὶ ἀληϑές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καϑὼς 
ςω»"» ἐς μ- 

ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ. 
“ν- ’ “-.σ σ΄ - “- 

Ἐρββ, 28 Καὶ νῦν, τεχνία, μένετε ἔν αὐτε;, ἵρα ὅταν φαγερωϑῇ σχῶω- 
Α -.᾿ μαρῇ -- 

μεν παρρησίαν» καὶ μὴ αἰσχυνϑῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ 
3 τε 920 2Ν δῳ “ ΄ ’ ᾽ 3 ’ σ᾽ ν “« ς 

8,1..9. αὐτοῦ. ἕαν εἰδῆτε ὁτι δικαιὸς ἐστιν, γινώσκετε οτι καὶ πᾶς 0 
“«“ Α ’ - 

ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

ΠΙ. 

1 Ἴδετε ποταπὴ» ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέχνα 
-- - Ὶ - ς ς “- 

ἴο 17, 356. ϑεοῦ χληϑῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ 

ἔγνω αὐτόν. 
.) ᾽Α͂ ᾽ὔ - ᾽ -» ’ Α 4 3 ’ ᾿ , 

2 ᾿γαπητοί, νῦν τέχνα ϑεοῦ ἐσμέν, καὶ οὕπω ἐφανερωϑὴ τί 
9.9 ἢ δὴ δ ΕᾺῚ “ὦ 3 “- 9 », σ 

οἱ 8, 4. ἐσύμεϑια. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωϑῇ ὅμοιοι αὑτῷ ἐσόμεϑα, οτι 
4 ; ᾿] ὔ ᾿Ὶ - ς ᾽ 

ὀψόμεϑα αὐτὸν καϑώς ἐστιν. ὃ καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταὺῦ- 
5 2 2 -- ςε »"- ς ’ ω Δ 2,.»ϑ ὦ ς 3 4 ἱμὲ ὅ, 1. σὴν ἐπ᾿ αὐτῷ αγνίζει ἑαυτόν, καϑὼς ἐχεῖνος ἀγνός ἐστιν. 4 πὰς 

21. ὁ (να γ) ψευδὲς [ καὶ καϑως .. αὶ 88} Αὐρ οἵ καὶ μένετε ας. 6Κ 

81 ΡῚ ΤΈΡΕ Οδο οαὔχῦς, (δ΄ [ὴ μένετε 6. ΑΒΟ αἱ τι ΟΥν ῬΒΟΙΘΡ 174 
(γν Ρ] [ἀυτ8}8] οἱ ρρἷδι φρραγιδέε . ἈΥΡ μένεὺν Θχρυϊτη) 

28. τεκρϑα.. Κ͵α 40. νν τυ Δ6ἀ μου] οτα» 6. ἀΚ 8] Ἰοηρθ ἢ] ΤΡ; Οες 
οδιχιῦ Τὴ ἐὰν 6. ΑΒΟ 815 000 58} } σχωμεν ὁ. ΒΟ 15. 26. 21. 40. 
66." 68. ΤΙΡᾺ.. ς ἐχωμὲν ὁ. ΑΚ ἃ] ρὶ οδιΐχι Οδς ] απ᾽ .. 69. 187. 
παρ 

29. εἰδητε (γᾷ δἱ ρὶ Αυρ' 4] 8βεϊδ5)... ΑΟΚ 8] Ρ] οορ δοίμυϊγ ΤΡ εδητε 
οτυ καὶ Ο. Α΄ ἴ. 8. 183. 29. 68. 609. δὶ νρ (οἴ. ἔχ. ἀδιηϊά 4], ποὴ ἅτ 81] 

[01) 588} (ΒΤ 80 ΝΥ (81) .. ς ἢ 49. οἵη καὶ (ειῖπ8 ἀἀάἀ θη αϊ πα}18 οαλ588 
αγδί; ὁΧχ [ΟΠ ΗΒ νΘΓῸ δὰ 651) ὁ. ΒΑΚ ἃ] ρΡὶ νν Ρ] οδὖῦ Τρ! Οες Ατὴῦ 
Αὐρ [ἄδο | γεγεννηται.. 81, 69." 177." ἃ] ΑἸΐα ΒΥΥ οὖ ΒΥΥΡ ἰχῖ γεγε- 

νηται 

ΠΙ. 1. δεδωκὲεν ὁ. ΒΟΚ ἃ] Ἰοηρδ ρὶ ΤΡ! Οδο.. Δα 18.27. ἐδωχεν] ἡμῖν .. 
ΒΚ᾿ δ᾽ δΔὴΡ υὑμιν[ κληϑῶώμεν ς. ΑΚ Α] Ρ] οορ (ρεγρὶζ δὲ πο8 εἴΐαηι ρυορίεν 

λος πιιράτι8 πον σοσπουϊ) ἂὺρΡ Οος (Οφοθοπι ἔδωκεν ἡμῖν τέκνα αὐτοῦ 
γενέσθαι τε καὶ κληθῆναι, ἰἴετα ΤἬΡΠΟΟΙΩ -- γεν. τὲ κ᾿ λογισθῆναι) .. 

Γ δἀὰ και ἐσμὲν 6. ΑΒΟ 8}30 γν 9] (Βββα νρ [οὖ. δπὶ ἀετϊα) Αὐρ Βεὰ 
ΒΥΥΡ Δ] δὲ βίην; ἔχ ΠΑΤῚ 10] 858}} δέ 8ιιπιι8) οαὐϊχὶ ΤΡ Αὺρ Βεά [΄ημιας 

2. 480 ἃ] βαῖ τὰ νν ρῥἷϑγ οαὔχίΑαρ Βεὰ .. 6Κ 8] ἔδγαδθ ΔῪΡ 58]8πὶ ῬὮΡἢ 
Οες ὑμας (:: ο[8, 18.) 

2. οἰδαμεν ας. ΑΒΟ ὅ. 68. νῷ 88]1 ΒΥΤΡ δύτῃ ἃ] Οὐ Ὁ1ὰ Τοσῦ Αὐρ589Ρ6 4] 

τ ..ς (6090) Δαἀ δὲ ὁ. ἀΚ ἃ] Ρ]ΘΙΓ ΒΥΥ ΘῸΡ 8] Οὐΐἱ ΤῊΡΗ Οεδς οϑδιῖϊχὶ 
ΑἸῶδ᾽' Ηἰογΐ Θυδαδί 



ῬαΣΙ βοοίοσια. δτιδληΐοε ἐγδίσγιτη. ΕἾ ἀἴδθο!. 110.8.19 819 

ε - Ὶ τ ν᾿ ΠῚ ι Σ Φ Ἔ ν ιειε ᾽ ν 

Ὁ ἼΟΜΟΥ ἴτν αἀμδοτιῖν χεαὶ τὴν γοιμτν ποιεῖ Χαὶ ἡ ἀμαρτια ἔστιν 
« Ἂ [4 --«ο « - - Ε ᾿ - « . 

χ ἀτόπνι. Ὁ Χαι οἴδατε ὅτι ἐχεῖνος ἑφαελερωθη γα τὰς ἀπαποτιεῖς 
δ 4 4 τ ᾿ " - » ΕΣ - ε ν. ᾿ - ᾿ ἐκ 

ἄρῃ. χα! ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐχ ἔστιν. Ὁ πᾶς ὁ ἕν αὐτῷ μέγὼγ οὐχ ΡῈ Ὁ. 3ὲ.ὄ 3. 
. ᾿ - « τ ᾿ ω «»ν ΠΝ δ ωλ»ν . ἜΝ 

“ὖν δι. 8. αμαρτανει πᾶς ὁ αἰπρτανὼ Οὐ ξοραχεν αὐτὸν οὐὰξ ΕΡΩΧΕΥ Ὦ 5.ς, 
-.,» 

αὐτόν. 
ἵ Παιδίω, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς. ὁ ποιὼν τὴν διχαιοσύνην δὲ- 

καιός ἐστιν, χαϑὼς ἐχεῖγος δίχαιός ἐστιν ὃ ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαχε τὸ ἃ αι. 

ἐχ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἀιικρτάνει. εἰς 
τοῦτο ἐφξατερώϑη ὁ τἰὸς τοῦ ϑεοῦ να λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβύλου. 
9 πᾶς ὁ γεγετσημέτος ἐχ τοῦ ϑεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέριες «, 18. τ. 

αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μέεει" καὶ οὐ δύγαται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐχ τοῦ ϑεοῦ 
;»εγένσεηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέχνα τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὰ 
τέχσα τοῦ διαβύλου" πᾶς ὃ μὴ ποιῶν δικαιοσύνη» οὐχ ἔστιν ἐχ τοῦ τὸ κ, «τ. 
ϑεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν» τὸ» ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 ὅτι αὔτη ἐστὶν καὶ 5.3 
ἀγγελίᾳ ἣν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχὴν, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλίλους, 13. οὐ 
καϑὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν» καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν εὐτοῦ" του ἐκ 

4. ἡ αμαρτια ς. ΑΒΟΘΕ οἷς .. μη οἵη ἢ βῖπε ἰεβίθ (8 Β ἐλ]ϑιιϑ) 

ὅ. ταξ αμιαρτ. ες. ΑΒ 5. 97. 66." 81. δῖὴ ἔπ ἀοπιϊὰ ἢατὶ ἴο] 8] σῸΡ 84}ν 
ΑΥΤΡ ΔϑίΒα Ἀττὴ Τοτῖ Αὺρ ΕἾ Οἰαϑϑιοα... ς (Ε Ὁ) κἀὰ ἡμὼν» ο. ςοκ 
8] Ἰοηρα Ρ] β0τ νρϑ 4] Αἰ4 65 ΤῊρἢ Οες οδαἶχὶ Βοὰ 

6. εἐουαχεν ο. Β᾽ εἴ 4] υἱ ναίτ.. ς [μὴ 49. εωρακ. ο. ΑΒ Ὧα (Κ 9 811) εἴς. 

(δα 1, 1. 

Ἴ. παιδια ς. Αο ὅ. 271. 239. σ0Ρ 88}} ΒΥΥΡ ῺΒ αυτὰ Τμοἱῇ (χἢ.. ς [κῃ 
τεέχνια (81" οδιῖσί 534}} ΞΥΓ 4] δἀὰ ευυὴ 6. ΒΟΚ 8] μΙ6Υ οδεῖχε ΤῊΡΗ Οες, 

ἴἴθπὶ Μέξοϊξ τὰ νρὶ δγγυῖγ 4] Τοσῖ 4] | μηδεὲς ..Α μη τις 

8. ὁ ποιων (εἰ. Οτὅ εἰ' πας οἡ .. Α 25. 08. [0] 600 5.1 8ἃῖὃ}"} [ζΕἱ ὁ δὲ 
ποίων ἐστιν : Οτ.. 3835 ἀἰςὶν ἀθοτίυβ ἐστιν μοπὶ υνὶ ἐκ του διαβολοι' 
ἀϊεαίαγ, γεγεγνήμενος ν6ΤῸ δ] Βἰζ ἐκ τοῦ ϑέου. ΝἸΒΙ] τ 8 ἴρΡ86 

ΑἸΤΌΙ δ᾽ αποίε8 γεγέννηται Ργὸ ἐστιν Παροῖ, ἰΐθη Ευ.5991} 

9. γεγεννήμενος .. Καὶ ἃ] ἃ]ἴη γεγενηι. (41 οἴ. μοβίδα γεγενηται) 

10. οὗ" (τἀτγ) δϑίῃτο χαὲὶ πας ποιων (Α(Κ ἢ" ἃ] τὰ δἀὰ τη» :: 6 ν. 7.) δι- 
καιοσινὴν ὁ. ΑΒΟΘΚ ἃ] υἱ να ἐγ οἵη 887] [01] ΟΟΡ βυγ οἷ Βύ0ΓΡ ἱχὶ αἱ οδί 

ἰχὶ ΤᾺρΡἢ Οϑο Ὠἱάϊπος τη (Βεὰ ἰάδπι ν. 9. πον εσοαξ ῶγῸ μέσο. ποπ 7α- 
εἰΐ, ἰζατη ΑῸΡὮ νρ (εἴ. ἀτὰ ἔπ ἀδηγϊα) 588} ΒΥΓΡ ΙΩΒ Οἵ Τεγί ΟΥρ Τωεἰϊ 

Αὺρ Βεα ων δικαιος ([ἴὰ 1.8) 

11. αγγελια ο. ΑΒΟΚ Δ] ρ] νρ (απημηοέαΐζίο, ἰΐδτη ΑἸ ρ 5 Β 64) 4] οαἰχι ΤῊ] 
Οεοόοτα Αὑρ Βεὰ.. ο 27. 39. 40. 66."" 69. 41 πτὰ ΒΑ] (πιαπάα ιν.) ἀγν 

᾿ 8 (6ἴ, ΒΥΤΡ ὅΤΆΘ0 1ῃ τὴρ δἀβοσίρίυαμη ἢδὈθῖ) ἐὸΡ 888 δοίμυϊϊ (παν α- 
ἐμηι) ΟΥ το 199 Ο οοὐχὶ 1, οἱ (γερτγοπιϊβ8ϊ0) ἐπαγγελία (ΒγτΡ τὰβ -λεια) 

, αω 



2290. 110.8,13ῖιὅὉ. Μαυπάυβ ρίοβ οὐϊί. ΑἸηοτ ρμιοχίηιν δὲ ἀθὶ. 

καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἢν, τὰ 

δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 
, 3 « ( “- « ὔ 4 -- 

ἴο 15, 18. [ἔὥὉ Μὴ ϑαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὃ κόσμος. 14 ἡμεῖς 
Ιο δ. 94 Η σ ΄, » “- ’ 2 " »,.“ Ψ 2 
ο ὅ, 34, οἰδαμεν τι μεταβεβηχαμὲν ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὁτι ἀγα- 

“Μν 2 ΠΡ: Α ᾽ - ᾽ , - ; - - 

3,10. πῶμεν τοὺς ἀδελχφους" 0 μῃ ἀγαπῶν μεγξι ὃν τῷ ϑαφρατῷῳ. 15 πᾶς 
Μιξ, 218. ς ν ᾽ ν "Ὁ πον ς , ς. » νι» Υ 
105, 84.0 μισῶ! τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνϑρωποκχτόνος “ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι 

ὌΝ 4 - 5 

πᾶς ἀνϑρωποχτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 
δ.» - ς Α ἐ - 

10 ἐν τούτῳ ἐγνώχαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐχξῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν 
Ἄν, ὲ ν ςε -. 2 ᾿ ς 4 “-  ςι » , 

.1ο 15, 135. τρυχὴν αὐτοῦ ἔϑηκεν᾽ καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς 
Ν »- 8 2 ν Υ̓͂ , ’ - , Ἁ - 

ψυχὰς ϑεῖναι. 11 ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὺν βίον τοῦ κόσμον καὶ ϑεωρῇ 
᾿ ᾿ - Α ’ - 

163, 1δ. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ χλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὑτοῦ 
ΕῚ - --} « 93 -- κὰν 3 -- 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, πῶς ἢ ἀγάπη τοῦ ϑευῦ μένει ἐν αὐτῷ; 
’ Ἁ ᾿ “ [4 Ἁ - ’ 3 ) 3 Υ 

18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἐν ἔργῳ 
ΝΣ Ω,7 10 ν᾿» ’ , σ 3 , γ ,ὔ 

καὶ ἀληϑείᾳ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσχομεν ὁτι ἕκ τῆς αληϑείας 
3 ᾽ ν» ᾽ -» ’ ᾿ ’ { Αττος 0 σ 

ἐσμέν, καὶ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ πείσομεν τὰς καρδίας ἡμῶν 20 ὁτι 

12. καὶ χαρ. τιν. ἐσῴφ. αὐτον .. Θ΄ 70 ογὴ 

18. Μη... οὐ 29. 66." 416 β.γ ἅγτὴ 8] ργάθηι χαὶ [αδελῴος ὁ. ΑΒΟ 3] 
τηῖι νᾷ γι οὐχί Ὠϊαἰηῦ 1,91 Ατρ Οὐδ Βεᾶ... ς (α 099) κἀά μου ο. ΟΚ 

8] Ρ] ὁ0Ρ 588} Βυγ ΟἿ 4] (6 1ἢ ἡμίν) ΤΏΡΗ ἜΝΙ 

14. αγαπὼν 6. ΑΒ 217. 29. νρ δύ βδῃδηι Ὁ 1αἶμι Τ, οἱ ΑῸὑρ ΟοἸατη Ὁ 
Βεᾶ.. ς (609) Δἀᾷ τον αδελφον ὁ. ΠακΚ 8] ρΡΙδὺ οὸρ β8ῃγ)οΐ βυγθγ 4] 
οὐχὶ ΤΏΡ Οδο Οδββιοα (864 411 ἔδγθ οὺρ Β8ἢ βυγαῦ ἃ] δἀὰ αὐτου) 

ἰΐοιη 15. τοις αδελφοι'ς 

156. αὐτου .. Β ἑαυτοῦ [| ἐν αὐτῶ ς. ΒΘΚ ἃ] ΡῚ ΤΡ Οδς οδιχε,,, Τὰ εν 

εαυτω 6. ΑΟ 8] ρη | 

16. ϑειναι ο. ΑΒΟ ὅ. 27. 29. 68. ἃ] Τρἢ οὐχ ς τιϑεναε ο. 6Κ ἃ] Ἰοῃρθ 

Ρ] ες 

17. ἐχη (χὰ νρ ΟΥΡ δἱ λαδιονγίδ εἰ ϑεωρη (ἰϊάθτα υἱάογ) .. ἃ ἃ] τη ἐχέι, 

ἰΐθιῃ ΟΚ ἃ] μὰ ϑεωρει | κλεισὴ .. α (κλησει) ἃ] -σει)}} μένει (ἢ νρ ΟΥΡ 

Δ] πιαπεῖ, ἰΐθιη ν 6] δέ οὺΡ βϑδὴ βγ 81) ΒΤ (" δοοοηΐα οαγοῖ αὐ δοη- 

Βα!) αΚ ἃ] μενεῖ (Αὐρἷ ροίογῖξ τηα πε γ) 

18. τεχνία 6. ΑΒΟ 8]}2 τὴ δ 5υτΡ ἅσίηὴ ΟἹθ Ῥδιη οδχί Αὐρ΄.. ς (ΘΟ Ὁ90) 
Δα μον ο. σΚ 8] ρὶ νν ρὶ Τρ]. Οος Βρά | τὴ γλωσσ. αδ. ΑΒΟΘΚ 8] 
Ιοηρα μὶ ΤΏρΗῃ... ς (ΞΞ αν 52) οἵῃ τῇ 6. τηΐῃ υΥἱχ τϊὶ ΟἹ Οδο οδιϊχὶ 

[ ἐν ᾿ς. ΑΒΟ( 8] ἰοῆβθδ ρὶ ΟἸδθηὴὶ ΤΏΡΗ ἱχύ οὐ θοὰς ς (ΞΞ 6Ὁ 812) οἵἴὼ ς. Κα 
81 τὴῦ οαἰχῦ Οδς ἱΣὶ οἱ ὁοτὰ 

19. καὶ ρὺ ὁ. ἀκ ἃ] Ἰοῃβδ Ρ] 5Δῃ ΒυΓ ἃ] εδιχῖ ΤΏΡ Οδο Απὺρ.. 609 1. 
ΟἿ 6. ΑΒ 8] νρ' Ο0Ρ ΒυγΡ ΟἹοτῃ | γενωσκομίεν ὁ. 6Κ 8] Ιοῃρδ μὶ νᾷ 4] 

ΤΗρΕἰχὺ οίθοα Οοοἴχι ρίθοα Αὑὺρς Βεοᾶ.. αὉ΄ Τὴ γνωσομεϑα ο. ΑΒΟ 
40. 60. 68. 69. 137. 4] ἔογ6͵9 φὸΡ 58}: δύῃ 8] ΟἹ]θὴ ἤδη οαἰχὺ (9. γι-- 
νωσκομεϑα, ΒΥΥΡ σοσποδοοηιμγ) | Ἰωπθἃ πε ἐσμέν, καὶ ἔμπροσϑεν ] πει- 



Ώεας πδλετ οἰσῶδ πρεασαι ἔπε δῶρ ἐς οὔδχσϑν ὯΝ Ἂ ἃς 99} 

ἐὰν χατα σπκὶ ταεῖα ἡ πε Ψ4- ον ἀτφ ὥτις εἰς πν- 

ἀκα: ζαων. 16. - ἜΤΣΙ, ΤΩσΤΑ. 
᾿ 
τς. 

51 42: απίτίω. ἔπε τ προδοα ἡπανν ἀρ, αχε π᾿ ενωσας ἰπαῶνς ταςνη- 

σίαν ἔχωμεν πίας τα ὑβια. Σ χαὶ αὶ ἔδυ αὐτῶμεν ἀυλμαρκακννοον τ πτῳς 

«τ΄ αττουτ. ὅτ τα: ἐστι: πεκς τι ςκ πσμὲν Χοὶ τὰ ἀζέστῷ ἔυνφϑ- ἢ ὁ 

πίον ἀετὸς Τωονατεεν. 1) 2.“ σπῖτι ἔττιν ἡ ἔντιὰχ ἀγενᾷ. «νὰ 
πιστεέσωκιεν τῷ ὐίωκπει τῶς εὔὰ πετὸς ἑκῶοι λύσττος πὶ ἂὶυς- 

πῶμξε αξίχλσις χασίνεος ἔλωσεν ἐντιλα. 24 χαὶ ὁ τιροὸν τὰς ἔν- δος 

τυλᾶς αἴτοῖ ὦ πατῶ μέν χα ἀξτὸς ἐν πετῷ" χιτὶ ἐν του ὑόν ἀν 

σχομὲν ὦτι μένει ὃν ξιαῖν. ξχ τοῦ πυέτματος οἵ κ᾽ μῖν ἔδολχον. τίν ς Ἐὰν 

σομὲν τρεᾶ μα αδεδίαεπε. Ξεὰ διὰ ἀέταξϊὰ δὶ ἐνϑάεσεν:. ἴὰ Ἁ] δινελιύεντ σεν: 
-.- 31. 69. 2] τοῦ ΤῊΡΒ πεισωπὲν τας χα. ς. λ""ζοκ Δ] ἰεγὲὸ ὅθ τὺ 
ΡΙ ελτῖχ: ΤῊρἢ Οεε Βεά.. ,ποὰ πιτὰ τὴν χαρδιαν τ. Αἰ δ." ἐντ ΒΔὉ 

Ααρ 
20. αὶ Δ] Ξε} 01} χαεταγινωσχεε οτεερτγ.. 1,π0 τι. Ῥγδόϊοτὸδ μγὸ ἔνὼν" 
ὅτε βαῦεηῖ ς Οὗ ὃχ 1, 49. ἐμῶν, ϑ'δειε Μ]1,ἢ ὃ τιὴ ᾿ ὁτὲ δὸς ὁ. κζὰκ 
4] ρὶεσ εδιῖχὶ ΤΏΡΗ (ἸΠτἾ6τ Ἠδέγο εν εἰ ἐξέ φνδ : ΞΥΤ ὁΝο δέν πὲς 
ἄεωε. φηὶ τπιαΐον ἐεἰ εἴςι. Ῥτδοῖεγεο εἴ εδῖ : ἐὰν ἀπαυτωμεν, οὐ λαγϑα- 
γομεν οὐδὲ διαφει ξόειεϑα" εἰ γὰρ ἀμαυτάνοντες την καρϑίαν ἐἑαπιτῶν 
λαϑεῖν («ἀᾷε οὐ εχ 5:80] Ὁ εὐ}. δινάειεϑα, ἀλλὰ νυττομεδα ὑ Τὼ 
τοῖ συνειδότος, πόσω μᾶλλον τὸν ϑεὸν πυαττοιτὲς τι τῶν φαύλων 
ιδἀἀεπάππι οπιηῖπο τάϊσ οὐ, εἴ ΤῊΡΏ πόσῳ μᾶλλον - οὐκ ἂν λεϑοιμεενὶ 
δινηθῶμεν λαϑεῖν; Βα! ΠΣ Ρταθίοσ 5600] 1 δα δ ἨλΌδε εἰ. ΤΊΡᾺ 
εἴ εςε.. 1,ποἀ τοῖα ογὴ ο. Α 58. 314. 68. νξξ 00 88 δἱ Ὁδς Αὰὺν Βοὰ} 
ϑεος .. Ο χιριος 

21. εἐαν.. Α ἂν | χαταγινωσχῇ .. 8 8] -σχει ] ηιὼν ΡΥ ο. ἀκ ἃἷ Ἰοιμὸ μὶ 
γ᾽ (εἴ. 3 ἀοιηϊὰ 881] [0] 41) ΟΡ 58}} Βυγυϊγ ἃ] ΤΊ) ()ὸς σκαεϊχὶ οἵ (Ρ. 

142,,) ἐσ Ογρ Αὐρ' Ηϊοτὶ ΗΘΒΙΘΥ͂ 4]... 1 οἷ ὁ. ΑΒ 18. 27. 80. δ." 
ἴὰᾳ ἃ] Δυρ' ΗἰΙοΣὶ (οοηβοϊεπῖϊα) {τε Οὐ! ἐὰν μὴ ἡ συνείδησις χαταχεν, 
ἡμῶν, Βεἀὰ 4110] ἐὰν ἡ συνείδ. ἡμῶν μὴ καταγ.}} ημιὼν 866 «. ὁ Βὸ δ8, 
Οτ' (νἱά6 δηϊθ) [ ἐχομὲεν (Α] ἐχωμεν», οἷ λαῤεαηιιν) .. Β 39. ἔχει 

22. ἐαν..8Β 8] ΟΥ αν [ΑΔ ἃ] λαμιβανωμεν, νῷ ον 8ΒἈ ἢ ΒΥῪΡ ἂἃἱ ΟὙγμ 1ωοἷν 
Ἀ] αοσοὲρίεπιιβ ] απ α. ΑΒΟ ὅ. 18. 21. 29. 88. 84. 68. 09. 1837. δ.Ρὺ ἢ, 

ς παρ ς. ΘΚ ἃ] Ἰοπρε ρὶ Οὐ ΤΏΡ Οδς οδιϊχὶ | ἀκ 8] τηρωκίεν 

28. πιστευσωμὲν 6. ΒΟΘΚ ἃ] ρ] Οδο οδιίχις, ΟΡ΄ [ὰ πιστευῶμεν ς. Ὁ ἃ] 
ΡΙ]α539 ΤῊΡΙ [ΑΧΨ 48. 51π|81 ογη τοῦ ὑφοῦ [δ᾿ χῦ.. Α ὔτῦ χῶ | ἐντολὴν ὁ. 
οὐκ ἢ 88. 40. 126. 1177. 180. Δ] ἔοχοδ Οοιθά, ς μη ἀάδὰ ἡμὲν ὁ. Αβὸὺ 
Ἀ] τὴῦ γῇ 00 ἃ] εδιίχί ΤῊρΡΗ Οςοςοά ΓΟ Βεά; δἱ δἰΐᾳ δγυρ Αἱ Αὐΐξ 
γ»γϑϑῃ ἰΔ6Ππὶ 

24. χαι εν... 18. 88. 80. 9ὅ." "187, 515 οἴῃ καὶ [ἡμὲν εδωκ. 6. ΑΒοα Αἃ] ρμὶ 
ἔα 81] ΒΔ88 1» 316 6. .8,8. ΟαἸΙΣΧΙς Καὶ Δ] ἔ6γ030 γν ρ]ογ Ατ|ιϑ3δδ 66 {}Ρ5-.] ΑἸ 3» 8 
Ογγν ΤΌρΡὮΕ Οδο ρῥρἰδὶ εδι ἡμῶν 



99 [10.4.1. Ἐ᾽Α]18ἱ βρίτίταβ οαναπαϊ. Ῥγοθαΐίο βρίσἰξαύμι. 

ΙΝ. 

Α Α ΄ Ξ 2 Α 

1 ᾽4απητοί, μὴ παντὶ πνευματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε 
Φ [ο ΓΑ Α ᾽’ » 3 ἰμ 9 πμινὲ 3 ’ὔ χὰ λλ Α ὃ “«- 

ἐρττὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοὶ ψευδυπροφῆται 
᾿ ’ 3 Ἁ ’ 3 ’ ’ὔ Α - - 

ἐξεληλύϑασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ 
πο - - “Α ς -«- 3 - Α Ω 

.,15, ϑεοῦ᾿ πᾶν πνεῦμα ὁ ομολογεῖ ]ησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυϑότα 
“- - . . “- - Δ { “- - 

ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, ὃ καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿]ησυὺν 
. - - Ἁ “- 3 “ὌΠ Σ ᾽ 

65,35. ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔστιν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκη- 
᾿ .. «- “ ν ἡ 

κόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 

ΙΝ. 1. τα πνευματα .. Καὶ ρΥγδϑηὶ πανταὰ 

2. γινωσκετε 6. ΑΒΟΘ ἃ] Ρπὴ Θ0Ρ 588} ΒΥΓΤΡ ΘΙ ΑΥΡ Οδς [τἰδὲ [, οἱ 8] 

.9. 14. 69. γινώσκομεν .. δ΄ γινώσκεται 6. καὶ Δ] ἔογ 40 νρ ΒΥΤ 818 8] 
Ογν ΤᾺΡΙ Ὀ1άΐδι Αὰὑρ Βρὰ | σ χριστ. ιησ. ] ἐληλυϑοτα .. Β 99. ΤΒάτί 
εληλυϑεναυν (ἰζθτη συδηῖ886 νῃ Ἀ] [τἷπῖ Ογρ δἴ0): ΟΥ̓ΡΕΡΟΣ 491 ὁγχ ξ«. σ. ελ. 

8.0 μή ομολογει: ἴΐὰ οἱ. Ῥο]γ οϑ8δ (πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ [-7ε} τ’ 
χν ἐν σαρκὶ ἐληλυϑέναι, ἀντίχριστός ἐ ἐστιν, καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ 
μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστί») ΟΥγτ δάοτ 491 6 4110] 
Νεβίου (υὐ νάϊτ; νἱὰθ Ροβῇ Ὑμάγι 4 45 ΤῊΡἢ Οεο 4] Ὀ1άΐπί (σε πεφαῖ) 

Αὐρ ΕἸΠρ1... οἀάνεῖ ἃρ δος (ἢ. 6. 7, 82. αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν ὅτι 
ἐν τῇ καϑολικῇ Ἰωάννου γέγραπτο ἐν ᾽τοὶς παλαιοῖς ἀντιγράφοις ὅτι 

πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν ἰῷ, ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔστι. ταύτην γὰρ τὴν 

διάνοιαν ἐκ τῶν παλαιῶν ἀντιγρ. περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ τῆς 
οἰκονομίας ἀνθρώπου βουλόμενοι τὴν ϑεότητα διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ 
ἑρμηνεῖς αὐτὸ τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὥς τινες εἶεν ῥαδιουργήσαντες τὴν 
ἐπιστολήν, λύειν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ τὸν ἄνϑρωπον ϑέλοντες.) νᾳ Ιτἷπὶ ΟΥ 
ἴπὺ ἘΠῚ} 4] (Β] γι" οἐ ἐδ ορίϑίοῖα ἐγᾳβετιιπὲ ἐξ οπιτῖβ 8ρί». χιιῖΐ βοϊεῖϊξ 

7εϑιιηὶ ὁ ἄ60 Ἰοη 68ὲ, 8ἴοιις Ναϑβίογζιιβ. Τἴοτὰ ΗΪποιηδῦ οραβς 18: φιΐάαηι 
οἰΐαηι ἀ6 ερῖϑὲ. 1οἢ.. δ᾽ αϑογιὲ ΕΠξ οπιηῖϑ 8ρῖγ, φιιὶ 8οϊυϊέ 7168πὶ ὁ ἄδο πον 

68.) ο λυεξι (φιιῖ 8οζυϊ(), Ἰίατη Αὐρ ἃ] δά 115 ἐπ σαγῆς νυϑπῖ886 ν6}] (Τ᾽ οτι 

Ὑ1Ο}} οὐ περαΐ πὶ ξαγη υεηΐ856, ἰΐθτη ΤμοἱΓ (σεὶ ἀεϑέγν}) [τὸν (ς. ΑΒ 8] 
ΡῚ οἀαῦϑὶ ἂρ ὅοοῦ Ογγ Τμῃάγίὶ οδἰχὶ 41; βοὰ 65 ο. Κὶ ΔἸ] ἔεγσϑϑθ Ῥο]γς 

ΤΏΡ) ἤσουν 6. ΑΒἢ 18. 27. 29. 069. εἀάνθὺ ἂρ δοοῦ υρ (δ. ἔπ 8] τηυ) 

ΟΡ 5Βυγῦγ γ Ἀ] γν Τηάγι Ιγτἶμῦ Οὐχίπὶ 1, οὐ Ὁ] άϊπὶ ἘᾺ]ρ:1 ΤΊοἢ δἱ... 
ς (ΞΞ ΟὉ 832) δαἀ χριστον ὁ. αΚ 8] ΡΙοΥ δὴ ἀδηλϊα Β8ῃ 84] Ρό]γοὸ ΤῊΡΗ 
Οος οδἰἰχὶ Αὰρ (' ομὴ .168,} ἃ] τὴ (84. 187. δΔηΐο ἐσ. ρΡοη). Ῥγδδίοσϑ 

ς (ΞΞ Οὐ 52) δἀᾶ ἐν σαρκε ἐληλυϑοτα ο. 6Κ Δ] ΡΗ]οΥ ΒΓ 4] ῬΟΪγο 

ὙΒάγι (βοὰ ῬΡοϊγὸ Τμάγὶ εληλυϑεναι) ΤΉΡΗ Οδς οδἰῖχι ΟΥἷπὶ ΟΥρ αἱ 
τη: Β64 οἵ ο. ΑΒ 21. 29. οἀάνθὶ ἃρ Κ3ΟΟΙ νβ 600 Β8}} βϑίῃτο (οηὶ δῦ. 

τ. νησ.) Ογγν Ιγἰδὶ 1, οἱ Ὁταΐπὶ Ἐ1ρ1 Βοὰ | ἐκ (ςἀ ἀθῖ αρ ὅσ απο) .. 
ακ 40. Δ] πιὰ 515᾽ οὐχὶ ογὴ [καὶ πὰρ ὑδᾳ οὐχ ἐστιν .. 41. 61. δ71.19οι Ἐ 
οἵὰ ((γ881}1 665 δΔῸ ἐστιν δὰ ἐστι»), ἰΐδθση αυἱάδτη ἂρ ὅ΄0οΥ ἃρΡ ΕἾ] Ὁ ἃΡ 
Ηἰΐποιῃ : νἱὰθ δηΐθ 



ΜαυπάυΒ οὲ ρ]}. 6] ἀπιον ἡγαίγιπι δίηοσθ ἱπιίδηάαβ. 110.4,15δ. 998 

ἕ - Σ - “Σ ’ , Ν ,ὔ 2 , ἰώ 4͵ Ὑμεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστέ, τεχνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι 5, 18. 
"" 3 4 529 ΜΡ. Ἂς» “- ᾽ ἢ 3 Ν᾿ 59 ἊΨ ’ 

μείζων ἐστὶν ὁ ἐν υμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κύσμον 
ἜΝ ἀλλ: τὴν ἐς ἐἢ λιν τ - ἜΤ Ψ » - 10 8,8!Ι. δἰσίν᾽ διὰ τοῦτὸ ἐκ τοῦ κύσμου λαλοῦσιν καὶ ὃ χύσμος αὐτῶν 3 δι 

ἀκούει. Ὁ ἡμεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμέν᾽ ὁ γινώσχων τὸν ϑεὸν ἀκούει 5, εἴ. 

ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐχ τούτου γινώ- 
- -“ Α -- ἰπκέ 

σχομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 
2 ’ 3 “ 2 ; “ εν» 3 Ὡὡ ΗΝ 

ἰ ..22γαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ ϑεοῦ 5,1. 
Α - - ᾿ - - 

ἐστίν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν 
{ ὔ ῶ [4 Α ᾿] - 3 , Α [χὰ . ἐ Α 2 ᾽ 3 [4 

ἔλεον. 0 μῇ ἀγαπῶν οὐχ ἔγνὼ τὸν ϑεον, ὁτι Ο ϑεὸς ἀγάπη ἔστιν. 5, . 
[4 “- - δῶν 

9. ἐν τούτῳ ἐφανερώϑη ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν «, τ6, 
4 μι Α ωμ ᾿) ’ . Α Ψ Ἁ ; ΚΑ ’ Ἐὸ 5 8. 

αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὃ ϑεὸς εἰς τὸν κόσμον ἕνα ζήσω- ἕν δ δ, 
3 2 “- 3 ΄ὔ 5. δ ΠΈΣ, τ 2 σ΄ ἐ ““  Σ) ᾽ 

μὲν δι᾿ αὐτοῦ. 10 ἐν τούτῳ ἐστιν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπή- 
Α [ἐ 2 3 Ψ δκν 2 , {ς “-“ Ἁ 2 ᾽ὔ 

σαμεν τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν «, νο. 
Α ΕΣ Α “- « - ο-ὦ 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 3, 3. 
2 ’ 5), Ὁ « Α 2. ἢ ς “- .“": “- 2 , 11 “7απητοί, δὲ ουτως ὁ ϑεὸς ἡγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφδί- 5, τα. 

α δ Ὡΐ ν" λομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 12 ϑεὸν οὐδεὶς πώποτε τεϑέαται" ἐὰν ι, 18. 
- « “-- Α “ 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ ϑεὸς ἐν ἡμῖν μένξι καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετε- 5, 5. 
Α « - -» 

λειωμένῃ ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 18 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μέ. 
Α ΤῸ ΄ -- 7 - “ὦ 

γομὲν καὶ αὑτὸς ἐν ἡμῖν, ὁτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 
σκκνοε ιν ’ 4 “ Ψ ε Ὁ Σν»ἤ . 

14 Και ἡμεῖς τεϑεάμεϑα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλ- ι, τ. 
; - “- ’ « Ἂ “- 

κεν τὸν υἱὸν. σωτῆρα τοῦ κόσμου. 1Ὁ ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς 5,34. 

ὁ. Αα 818 οχῃ ος οὐκ '84η μων | ἐκ τουτου ς. Β6Κ 8] υἱ νά γ οἵὴι βυχαΐγ 
Αἱ ΤῊΡΕΗ Οδϑο οδιϊχί Το Αυρ.. 1ωη988 πιῇ ἐν τουτὼ ο, Α Υβ ΘΟΡ Β88} Βαεὰ 

1. οαγαπων... Α δἀὰ τον ϑεον, ἰίθιη ἀδιϊὰ [0] ΕΠ 7) γαΐγοπι (ἰΐα, 1 οἱ 
ν. 8.), Ἡιαΐπῦ γι αν. ϑιριτη, ᾿ 

8. οὐκ ἔγνω (81. ἐγνωκε) .. Α δ) ουὅ γινώσκει, ἰίθιχ κποπ πουῖϊέ γρ Τ,οἱ ἢ, 

ἐσποταὶ Ὀὶαϊηῖ ἘΛΠρΡ; 66 8116 ΟΟῸΡ Βδῇ 8] 

9. απεσταλκεν (οἴ, ΟΥ ΤῊΡΒ Οδο οδὔἰχι),, καὶ 4] τῶ Αἰ8419. 10 Ὑιοι ἂρ 
ΝΙςΘΡρῺ ᾽. 1664 ἀπεστειλεν [ ο ϑέεος .. 81] τὴῦ τὴ δία Αγτὴ (Β6 ἃ ὩΟΗΥ98) 
Αὐυρ οἱὴ 

10. Β ηγαπήχαμεν  αὐτος .. Α ἐκεῖνος 

12. ἐν μεν 866 ἢ. ]. ς. 6Κ 8] ἰΙσπρθ ρῥ]6Γ ΟΡ Βδἢ} βυγαῖν 4] οαἰχι Οϑο Αὺς 

οὐ ὰ δηΐθ τετελ. ὁ. Α ὅ. 81. 68. 69. νρ ΤΏΡΏὮ, ᾿ΐϑιω Β δπίθ ἐστιν 

18. δεδωκεν ο. ΒΟ6Κ 4] Ἰοηρε μοὶ Αἰη)704 ρχοᾶά ΡῚ ΤΏΡΗ Οδο οαἰΐϊχῦ κα 18. 
21. 39. 4] Ὠ1ἃ Αὐὅ32: 538. 581. οἐ(τοά οχοά 1 ΟἾΥΟ θά. 126. 118 ἐδωχεν 

14. τεϑεαμεϑα 6. ΒΑΚ 84] αἱ ναΐγ ἸΙοπρ ρὶ ΤῊΡἢ Οδο οδίίχι,  α 27. 29. 
66." θ8. 4] τηῦ Ογτγϑδοῖ ὅδ εϑεασαμεθϑα 

16. αν.. Β ἐα»} κ 8] ομολογή ] ήσους .. Β δΔἀα χριστὸς (τη γιια 768 
Οἢν. 65 ἄεο παϊιιδ) 

“ 



2334 110. 4, 16. [)6υ8 δπῖογ. Ρογἔθοξι 8 ΔΠΟΥ 8'π6 {ποσο. Πθὰθ 

3 Ἁ «. [Δ δ΄ ἢ , αὶ . 4). Α 3 3 “« ’ ᾿ 2 Α ᾿ 3 ᾿" Ἂς 

., 3. 5,1. ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ὁ ϑεὺς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὑτὸς ἐν τῷ ὃ εῷ. 
. - 3 4 ν ᾽»ὔ ΠῚ ε 

ιο 6.69, 10 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ 
δ ς ΄᾽ ν.ε » 

4,85. ϑεὸς ἐν ἡμῖν. ὁ ϑεὸς ἀγάπῃ ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν 
ὡνΣ ῴἕὼ « « Α 9 - 

τῷ ϑεῷ μένει καὶ ὁ ϑεὸς ἐν αὐτῷ. 
᾽ ’ ᾽ ς 3 ὔ ). τ “ κ4 , 

., 13, 11 Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεϑ᾽ ἡμῶν, ἵνα παρρησία» 
. ες » , -.-ὔ « - ἃς 

3, 386. ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καϑὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς 
ΕῚ Α 9 Ξε ᾽ ᾽’ ’ 3 Υ̓͂ , πω 2 ᾽ γα 2 

ἐσμὲν ἐν τῷ κύσμῳ τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ 
« . ’ 7 ’ »- ’ Α ’ σ ι᾿ ;. ὔ Ψ ς 

ἢ τελεία ἀγάπῃ ἐξω βάλλει τὸν φόβον, οτι ὁ φόβος κολασιν ἔχει, ὁ 
Α 3 - ᾽ ς - 5 - 

4,10. δὰ φοβούμενας οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, 
- ὔ « - ὔ » [χὰ Ἵ -“ 

ὅτι αὐτὺς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ 
4 , νον ) ἢ , « - ’ 3. ΠΣ . ν 

τὸν ϑεὺν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτου μισῃ, ψξυστης ἐστίν" ὁ γὰρ μὴ 
᾿ τ Α 2 Α μι - τι ς»’ὔ Α ᾿ Α Α 3 ς»ὔ 

ἀγαπῶν τὺν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑύρακεν, τὸν ϑεὸν ὃν οὐχ ἑόρακεν 
- ὃ “ ς ᾿ ν ἢ 

5, 1.3. πῶς δύναται ἀγαπᾶν; 21 καὶ ταύτην τὴ» ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐ- 
πος οὐ ς , - ᾿ " 2 Ὡς " Α 2 . ᾽ - 

του, νὰ ὁ ἀγαπῶν τί» ϑεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτου. 

Υ. 

-- [ » - Α ΄ -: ᾽ - - 

ὩΣ; 1 ΠΙᾶς ὁ πιστεύων ότι ᾿]ησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ ϑεοῦ 

γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν 

16. πεπιστευκαμ. 6. ΒΟΚ 8] ἔδθ οἵμῃ νυ }ὶ] ΤῊρ!") Οδο οατἰχὺῦὺς κα 18. 81ὴ 
[0] (0 ἀδτηϊὰ ΠΆΤ] 41) οορ Αὐρ πιστευομεν [ καὶ ὁ ϑε. ἐν αὐτῷ ο. αὶ 

Ἀ] τὰ γε οί 4] ΤΩΡ Οδς οδἰϊχί ΟΥρ' Βεᾶ... ἴῃ δἀὰ [μενει] ς. 
ΒΘΚ ἢ 8] ρ] 850 οορ 58} ΒυγᾺΓ 8] (βΒο ἃ 600 Β8}} ΒΥΤΥ 8] δἷ. θχουηίο ν. 15. 
τοροία) ΟΥρΐ Αὐρ 8] 

17. ἐχωμεν .. Καὶ ἃ] ἔχομεν 

18. βι αλλα [ὁ δὲ φοβμοιμίι. οἷς : ἤδδο οἷ. Φυδεϑί οὐ Πδδροτί 100 Π4 Ὁ 

19. ἡμεὺς (οατχὶ Τρ Οοο Απρῆ .. Τὴ δάὰ οὔ» ς. Α ἃ] τὰ νῇ 8] (ποὴ 

6ῸΡ 88}} Β.ΓΡ 8) Ῥεὶαρ 1,60 Βεὰ [|αγαπῶωώμεν 6. ΑΒ ὅ. 27. 39. 66."" ἤχ 
(απ 1.60] δἀὰ ἐπυΐσοπι) Δ ΙὮΡΡ (Β8ἢ π08 8οΐηιι8 φια) Αὐρὶ ῬεΙὰς ..ς 

(6099) κμἀὰ αὐτο» 6. ΘΚ δ] ΙοῃρῈ Ρ}] ΔΥΓ 8] εδιχὺ ΤῊρ]. Οδς Αὐρ, ἰΐοτη 
18. 88.84.68. 69.91.187. νρ (εἴ. ἀοτηϊὰ Π8 7] 41) σοΡ Βυγ} 4] 2601} Βοά 

Δα τον θέον (ΔΘ ῖ!Γ0 η08 Ἰπυῖσθηι οὐ ἀπιοηνιι8 ἀφιη}) [ αὐτὸς 6. ΒΟΚ 4] 
Ἰοῃρθ Ρ] 81] ΘΟρΡ 881} βυγυῖτ 4] χὰ ΤῊΡΙ Οδο οαδιχι Αὐρ Βοά.. [ἢ 
ο 3εὸς ο. ἃ Δ]Τνρ Ῥεῖὰρ [ πρωτος .. ὃ. 40. 69. 4] δΙίᾳ νν δἰΐᾳ -τον 

20. μισή .. Καὶ ᾿ὶ 8] ἔεγ 639 ΤΊ]. οαἰχὲ μεσεν [ ἑουακὲν ὈΪ8 (Κ εωρα) ..ς 
[μη 49. εωρ. : νίάο δὰ 1, 1, | πὼς (οἰ. Τρ}ῖ Οδς οδεϊχί Ογρ Αὺρ Ατοῦ 
ΟΆ 6886] Βα)... 5 27. 29, 60." 68. θ9. 58} ΒγῪΡ [οἱ Ζοηο οὐ; [8 [μη 

21. απαυτοι.. Δ νρ (εἴ. δὰ ἀοιηϊά ἃ], 884 πο ἔα 41) Βεά (ποὴ Δὺβρ 
Ιω.1) απὸ του ϑέοι | Β΄" ἸΥΔΉ5110 ἃ τὸν ρΥ δὰ τον 866 

. Υ͂, 1, καὶ β6οὸ (18 οἵ. Ογιδν Ὑπάγι8 142. ΤῊΡΩ Οδο οὐχὶ Η1]1 Μαχἰτηΐῃ 



ἀπ]! ροπάυβ ορβοαυΐο. ΕἼ468 τηυπά! νἱοισῖὶχ. 110.ὅ,.8.,ϑὸΡ 933ὅ 

2 9 3 - 3 ὔ {2 2 “« ᾿ 

γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσχομδν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ 
- Ὁ Ο - Ἁ 3 - 

τέχνα τοῦ ϑεοῦ, ὅταν τὸν ϑεὺὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ 
- [4 ᾽ 3 ε} ᾽ - - Ὁ 4 3 Α ῷ ποιῶμεν. ὃ Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 41 

- -- ἃ Ἁ ἉἯ α« Ρ 9 ΄- 1ο 

αὐτοῦ τηρῶμεν᾽ καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι πᾶν 
- - “- ΑἉ « 

τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ ϑεοῦ νικᾷ τὸν κύσμον᾽ καὶ αὕτη ἐστιν ἢ το 18, 8 
[4 - ε .- 

γίκῃη ἡ νικήσασα τὸν κύσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. Ὁ τίς ἐστιν ὁ νικῶν Φ 1. 
ὔ [ - - - 

τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ϊησοῦς ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ; 
τ» [2 4 Ω - 

6 Ουὐτός ἐστιν ὁ ἐλϑὼν δι᾿ ὕδατος καὶ αἵματος, ᾿]ησοῦς Χρι- 
,.} ) “Ἃ ’ »,52 2 -“σ .Σ) ““ σ . 

στο." οὐχ ἕν τῷ υδατι μόνον, αλλ΄ ν τῳ ὑυδατι καὶ ἐν τῷ αἰματι 
Α ᾿ - ’ - -“ { 3 ; 

καὶ τὸ πνεῦμα ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήϑεια. 
΄ α« 3953." - Α - 4 2 4 { ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες, ὃ τὸ πνεῦμα. καὶ τὸ υδωρ καὶ 

Βα)... 8 7. 18. 88. 62. Δ ἀοτηϊᾷ 0] (ἔα οτχ φεπεῖξ αἰγὶ δια φοΐ, 

8 φιὶΐ δὰ φιιΐ ἰτϑῃ581116 8) 58} Η11 Αὰρ νὶρ ΕᾺΠΡ οὔ, μἷης μη [καὶ] 
2. ποιωμεν (607 ο. Β 27. 29. 69. 4}1}1} (ὁχ Ηἷβ -ουμεν) νρ (οχο [0] εδν) 

δΥΓαΙΓ οῸΡ Β8ἢ δΔοῖἢ ἅύῖὰ ΤῊΡΕἢ [εἰ Αὐρϑ γα Βοα [Π86 νν οὔηῇ οἵ 
ΡΡ δῖ, ᾳαυοὰ ργᾶνϑ εβί, ν. 84 τηρωμεν] .. ς τήρωμεν (55.160 -ρουμεν) 
ς. (ᾳ, 888 ἃ 415 ἐγϑδιβι] ὰηΐ δὰ τηρώμεν ν. 84) 6Κ ἃϊ Ρ] Δ.Ὺ 8] οδιεϊσί 

ΟΟθ6 [ν. 8α ἤθῖη0 ἰοβίϊαα ποιώμεν ργὸ τηρωμεὲν)] 

4. ἡμῶν 6. ΑΒΟΚ ἃ] ρ] νυν ρὶ Τῇρἢ Οδο οδὐἰχίὶ 1 άΐδὶ Αὰὑρ Βοά... ἃ] ρα 
ΔΘΙΠ αἱ ΑΓΡ οἀ Ἰδὲ [6516 ΑὉ (β6ἃ ποῃ 81 ἔμ οἂν ἀδιηϊὰ ἢ87] [0]) θη 
υμῶν 

ὅ. τις ἐστ. α. Αα 8] ρΡ] νᾳ (οὲ. δὼ ἴὰ Π81]}} 84] Οδο 1}δὰ .. ΒΚ 8] ἔδγοῖξ ἀθ- 
τηϊὰ [0] εἂν οὸὺρ 88}} ΒΥΥΡ ἅτηη ἃ] (Βγγ δᾷὰ γαρ, δοίμυ Τ,60 ργϑθῖα καὶ) 

Ογτπθβὲ 2 ΤῊρΏΩ οδἰἰχὶ ΠΗ: ἀἰπὶ τὶς δὲ ἐστ. ν6] (αἱ Β ἀδπι! [0]) τ. ἐστ. δὲ 

θ. αἰματος ς. ΒΑΚ 8] ρ] τᾷ (εἴ. δὼ ἔχ ἀουιϊα ἢ817}) ΒΥΥ 81 Ογγῃθ5ι143 
ΤὨρΡῺ Οοο (αΐοτα οἰἶχὲ οἰθοπ) Τογὲ Βεῦαρί Αὐρὶ 4] .. 8415 Ογγἧομ ὅ78 
ΑἸ Αὐρ! πρευματος .. Α 66." 69. 41] πιὰ [0] ἂν 81] 600 88}} ΒΥΥΡ 8] 
αεμ. καὶ πνεύματος (εἰ. πνεῦμ. κι αὐμ.., αὐμ. κι πν. αγιοι Ἰορὶ(α τ) τ χὸ 
(6) 6. ΑΒα 8] Ρὶ Ογγΐοι 318. οἐπθβί 145 ΤῊ ἢ Οδς, ἰΐδιῃ Κὶ ἢ 8] τὴῦ 588 
οδιχὶ ΑἸὴῦ χρ ἐξ ..ς (49.) τὶ ο χε 6. ταίη νΥἱχ τῶι ΤΉΡΠΟΟΙΙ 1 ΟΘΟΘΟΙΩ 1 
μόνον... Β μόνγω αλλ... ἃ ἀλλα [ἐν ἴοτί 6. ΑΒ 8] τὰ οορ ΟΥτϑ οαἰίχὶ 
ον ς οἵη 6. Καὶ 8] μ] νρ 58} ἃ] Ογγῆθδβι 143 (οτὴ οἷ. τω Βᾳ, ἰΐδιῃ ἃ] 8114) οἵ 
Ογγτϑοῖ δά ΤῊΡΗ Οδο Αὐρ | αμμματε (ἴ0] ἐδ δὰ οἱ 8ρι) {) .. Α 21. 41. 
Ογτῖοι 318 χγειματι,.. 66." 80. ἀλλα και ἐν τω αἰμ. καὶ ἐν τω πνευμ. 
οἵη ἶββὶβ ἐν τω ὑδατι. Νατϊδηί ἃ] τὸ πρευμα 866... 84. νᾳ (εἴ. δῖὰ ἴα 

ἀδπηΐὰ οαΥ ἰο1 ΒΥ] Ἰὰχ 81) αὐ Βσγϑῆῃ Αὐρὶ ΑἸλδ: ἰποοᾶ 4] χρεστος 

1. μαρτυρουντες ..ς (ΞΞ αὉ 82) δΔἀὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῖμα. καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἶσι. ὃ καὶ τρεῖς εἶσιν οὗ 
μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῆ, ο. 118." (᾿οθὺ Βαθς. 11., δ 68 βαθο. 16. γε] 
οἰΐδτη σϑοθπίΐου), ἰΐοπι οτα ββὶβ (θδ θη σαγρα οἷα οἵ. οἀάϊδί Ρ], δὰ 
ΟὐμρΡΙ, Βγγϑηη, ὙΒοτηδαυ1η) ν, 8. νογθΐβ καὶ οἱ τρ. εἰς τὸ ἕν εἰσιν, 
οἸπΐδϑ8 αυο486 τίϊοπ! 8 ὁ, ὁ εἱ τό, 84. (βδ6ο, ἴογο 16.) οἱ 163. (εοὰ 

ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΕΥ. Ν. Τ᾿ Εάϊ!. 1. 168 



990 110.5,78ᾳ. Ταβεϊηοπία ἀ6 Ιοοο ο6]ΘὈτὶ ἐγ πιὶ ἐδ βύϊαπι 

ἔτϑθο ρεϊδί οἱ υβᾶοπι ἔεσγθ 8460.) αἱ ραίϑδε οο 668, αυοχάμῃ Ρ] 850 ἃ 

γγεῖδί 6ΟὉ (ἴῃ ἀϊδίγιθ6 ἰβῖσιηϊ παὰπο ἴῃ ἸΙοοῦπὶ κἀάϊία οἀἰτ]οπὶ ἃ. 1806. 
Ρ. 1--- 235.) ΑΙ Π8αὰ6 ποίδεϊ σαπῃ [1866 ααἱ ροβίμδο ἱπποίπογαπί ΟΥ̓ .Π| 

δηςτᾳαϊββίτηὶ δὼ οἷ ἴα, ἰΐθσγααθ αυΐ ΑἸοαΐηϊ ἔα 8886 σσοαϊίαγ ν4}}166]] ἢ, 

νοῦ ἰϑία γ]δὴ6 ἤθη ΒαθΘηξ, {τ ρ] σοὶ χιυδηάδιῃ ταί] θη Ἔχ ἰΘηί. 

ΑἸΙΣ οηΐτα σοηῆτιηϑηί νρϑά ΄υδ86 5165 Παθοῖ: Τποπέαηι ἐγ 68 βιιγιξ χιιὶ ἐδδέϊπιο- 
πΐμηι ἀαπὲ πὶ οοοῖο, ραΐον, νεγδιι εἰ ϑρίτγίδιιδ βαποίιδ, εἰ ᾿ΐ ἔγε8 πηι 

διιηΐ. 8. 1} ἰγ68 στ φιορὶ ἐσοξεηχονΐμπι ἀαπὲ ἐπ ἕεγτα, 8βρὲγξιι8 οἐ ἀφια εἰ 

ϑαπσιῖβ, δὲ ᾿ξ ἐγ ε8 τὐιι διέ, ΑἸ1], αὖ ἀθταϊὰ [0] οἂν61)518, δ) 408 86- 
οαράϊέ εἰΐαπι ἐπ ϑὶρ.}}8 1116 [6518 ἢ, δδάθιηῃ ἰγαηβροβίϊα δὸ νγαυὶδία πα θϑηΐ 

απο ἰπ τηοάμτῃ : μία (τι Θποηίαηι) ἐγ 68 βιιτιὲ χιιὶ ἐδβεϊπιοπίωπι ἀαπὲ (τα 

ἀϊομπε) τ ἰότγα, 8βργἐδιι8 [10] οἂν δἀ ἃ εἰ] ἀφια δὲ δβαπριιΐδ, εἰ τὰ 10} ἐᾶν 

δὰ λὶ] ἐγοδ τριτι διριξ [᾿ [0] οἂν δάὰ ἐπ ΟἈγιβϑίο 7168}. 8 Ἐὲ [το] οἱ] 
ἔγ68 8: ηιιὶ ἰοδὶ. ἀαπὲ [τὰ ἴ0] σἂν αἰϊοιι) ἐπ σαοῖο, μαΐεγ, νοτῷ. δὲ 8ρῖγ., εἰ 
λιὶ ἰγ68 πῆι δεν, ΑἸΙῚ ἀεηΐαθα, υὐ σα ἰββοπ (ρα 6] 3595, ἀ]π 6 868 

ἄπο (6 φυΐθαβ ροβίοσιογα ἰδηΐατῃη ἰπᾶθ ἃ ϑέσιμξ δ ῖθ οσυ] 08 ΒΔ ΌΘΙη08), 

Ρδβϑίοῃ, ν8]]1ο ", δἷο; θέα (ρ885 ν8}}1}ς μοηΐαπι) τ 68 βιιηΐ φιὶ ἐεϑεΐηι. ἀαπὲ 

[Ρ488 νδ} 110 δἀὰ ὧν ἐόντα] βρίγιίιι8 εἰ (ρΡ858 ν 8}1}16 οἵ) αψια δὲ βαπρῖϑ, 
εἰ ἐγ. ὠπιηι ϑιπί, ϑιοιξ [Ὁ]. 1 516] δὲ [ἀπῇ ἄπο οτη] ἐπ σαεἴωπι [ἅ]τὰ ἀ0 
-10] ἐγ διιπὲ (ἰδ νγϑίβϑβ υἱτηᾶιο. μ858 οὖ ν᾽] Ὁ ϑιομξ ἐγεβ διιπὲ χιιξ 
ἐεϑὲ. ἀαπὲὶ ἴπ εαοἴο) ρμαΐε»",) σπυϑγόιαη δὲ 8ρίγίξι8 [ρ888 δαἀᾶ ϑβϑαποίιϊι8), δὲ 

[ν411}ο ἢ δἀὰ λ17 ἐν 68 τρρῖιπὶ δμπί. Ἐχ ραιτὶ θὰ 5 [μα ὑϊη}8 ΡΥϊπηαβ γογ- 
Ὀ18 ΒᾺρροϑβιιο ἢ 8 ἀ818 οϑὲ 15 1118 5805 (8866 ὅ. ὀχϑαηϊ.) ααυτῃ ἴῃ 60 

ἀπο [ἄκοῖ; ποιηΐηθ βογίρβις οοηίγ. αγιηδᾶ. Πἶτο (,,10. αν ρ]ϑία δὰ 

Ῥαγίμοβ 7᾽,68 β8ιιτι, ᾿Ἰπααϊί, φιῖ ἐοϑέϊπι. ρετλῖδεπὲ ἴῃ ἔότγτα, ἀφια δαησιΐβ εἰ 

6αγ0, δὲ ἐγ68 ἴῃ ποδϊβ βιπξ ; δἰ ἔγ65 διιτιξ ηιιὶ ἐεϑέϊπι. ρεγ]ιίδοηέ ὧι σαεῖο, Ρα- 

δ᾽ πυογδτιηι οὐ 8ρ γιξιβ, δὲ ἀϊ ἐγε8 τπιηὶ 8ιπέ 5) ἴὰαπὴ ΑἸ αποίΐθβ ἴῃ 115. ααΐ 

βοῖο Αἰ μδηδβὶὶ ποτηΐμο δα ΤῊΘΟΡΠΣ πὶ ΒΟΥΙΡΙΣ δαηΐ ἀθ6 ἰγἰηϊδία ΠΠΌΤῚΒ 

(οἴ Ρ5-Α:η1δὲ 684. 586. δ41. 641). ΤΏ τη 5ϑοαΐὶ βαηΐ ΕἾ]ρ (φαΐ αυΐάθηη ἴῃ 
ΓΘΒΡΟΏ8. Δα Ατΐϑδηῃ. 800 ποθὴ αὑδ 'ρ86 Ἰαρσὶῦ ἴδ ἃ Ουὐρτίδηο Ἰθοία 

6886 ΡΟΒαϊδ, 6Χ γογ]8 ΟΥὙρυδηΐ 1ΪβΒ αὐδ Δάδονὶρδίηγι8 οοπϊθοίυτα 

λεῖα) Οδββίοα ἀπβθοσὶ δἰήΐααο τὰὰ (π ἢΐ8 οἵ. εδὲ δυοίου ρσγοϊορὶ 

ΒΑ] 681 ἴῃ ΘΡΡ. οδίῃ. Ῥβ- Ηϊ θγοῃσηϊδηΐ, ααὶ ᾿η 46 ἃ 8866. 9. ΓΟΡΟΥΣΓΌΓ 

ἴῃ οὐἀά. -- -- ο(Θα86 8], Βίοαῦ ΔΌ οἷ8 ἀϊρεβίδο βυηΐ, ἰΐα αυαοαὰθ δῸ 1ηΐϑυ- 

Ῥτοῦθυ5 Βα 6] 16 γ ἴῃ Τωαξϊπατῃ νου ογ θη ίαγ 6] οααΐατα, 66 δι ρου δίθση 

Ἰοροπεῖθι8Β δοθγθηΐ Ππ60 ΒΘΓΠΊΟΠῸΠῚ 8686 νϑγϊδηΐθ8 ππριρπδγθηῦ, 1110 

ῬΥδθοραΘ 000 υἷϊ ἀθ αὐϊΐαία {Ὑ1η18118 ἰη ρῥαῖτη8 ΟΠ ΔΏΗΪἷΒ ΟΡ Ἶδί. ροϑὶ- 

[πὶ Ἰορίτηυ8. [ἢ ατι οἰΐδτη δὉ 1η864 6110 118 ὑγ8)8] ίοσ θῈ18 τη] τ ΟΥτἃ- 

ἴα 6886 ἃ Βάαοὶ νογιΐδία οοιρουϊτηιϑ, ἐγίατη ἰδηϊαϊητηοᾶο νοσδϑΌα]δ, 

ἢος οβὲ βαδ6 βδηρα δ οἱ Βρὶγἰαβ, ἰη 1ρ88 818 οαἰ ΠΟ η6 Ροποπυ 8, 

οὐ ρδίγὶβ νου α6 ἃ ΒρῚΓ. β8η6.ὶ ἐαβυϊτηοηΐαπη οτα θη ἰ θυ8 : ἴῃ 40 

ΤΩΔΧΙ 6 οἵ 465 Δ Βο]Ἶο8 το ογϑίαγ, οἱ ρϑίγὶβ δὸ ΗΑ] δὸ βρί σὰ βαποιϊ 

πὰ αἰν᾽ πἰταιΒ βυ δϑίδηςα, σοτηρτοῦδδίαγ' -- -ὀἢ, Εοταπι σατο αἱ ἴδτη 

δηΐο Υ ρι] τ δὰ οδάθτη νοῦῦϑα Δ] } πᾶ 6γ6 β8θρ0ρ6 ογοάϊϊ βαπΐ, αἰ οἰ 8 

Τοῦὶ (ς. Ῥγαχ. 35. ἡ"1ἴὰ δοηποχιβ ραίσίβ ἴῃ Β]ἴο οἱ Δ} ἴῃ ρδγβοϊοῖο 
ἴγϑβ δου σΟμδογθηΐοβ Δ] ΘΓ 6Χ Δ]ΐο το, ααυἱ ὑγ68 ἀπτηὶ δϑιιηΐ, ΠΟ 

ἀπὰ8: ἀπο 040 ἀϊοίατῃ 68. Εἶμχο οὐ ρϑίϑσ. ἈπΌτη Βαπηαδβ, δα βυδβίδη ἰδ 6 

πηϊίαίθια, ποη δα ΠυΙΊΘΥΙ βἰηρα]αγια θη.’ Ιίοιη ἀθ ρμυάΐϊς. 21. Εἰ 
Θοο] 688 ρτοργὶθ δύ ρυϊῃο ρα! οσ 'ρ86 ϑδί βρίγείαβ, ἰῃ αὰο Θδ8ὺ ὑγὶ 



οδο]δβέϊατα, ραίτὶβ 411} δς βρ᾽ γἰ 8 βαποῖὶ. 110. 5, 7 5ᾳ. 3917 
βόε. τς οἷ, --- .Ο'ι..ἥ τ. - πα «-Ἢ.Ἤ - .......-.. 

πηΐὰ8 αἀἰνἐ πὶ δ δ, ρϑίοσ οἱ Η]1π8 οἱ βρίγ. 5.) Ογρ Ῥμοβθδάπμδά. κδοο. 4, 
(ςοπέγ. Ατΐδη. 45. : ρεπάοι αὖ ρ͵]δηο νάϊν ἃ Του) Επο]ιογοῖγοι 440. (21, 
Γογηλ}]. 11. : δ ἴῃ δἀά. ρῥυΐηςσ. πἰ}}1} ἸαρΊαν ρῥτϑοῖον δος: [ἀ6 ὑγὶηἰαῖο 

Δρὶῖαγ])] ,,ἷπ [Οἢ. αρὶβί. 7 τία βιιιξ σιας ἐοδἰπι. ρεγλέδενε, αηια, δαπσιιῖδ εἶ 

ϑρίγιξιι8..) ρστὰνββίτημιβ οδὲ Οὐ ρα ΐα 8 ἀ6 666]68. αὐἰῖ. ὅ. (οἀ. ΚαϑΌ. 
Ρ. 15.) (Ὁ ιοῖῖ ἀοπιΐηυβ : Ερο οἷ ρδίϑυ ὑπὰπ βυπηῖ5., οὐ ἰΐθγαιι ἀ6 ρμᾶ- 

ἔγθ οἱ Η]Ϊὸ οἱ βρίγίϊα βδηοῖο βοσιρίατῃ δβὲ : Εἴ {γ88 ἀπαϊὰ Βα.“ Αὐ 

τοι ϑϑίπηθ ἀ6 ἰβίο Οὐρυίδηϊ ἰοθὸ οχὶβιϊτηαν!ς Εδοιηά δος. δ' ταϑὰ, γγῸ 
ἀρδίθηβ. ἰγίατη ὄϑρρΡ. 1, 8. 98) 6 ρϑδίγε Η]ϊο οἵ Βρ1γ. 88. ἀἰοϊ ΤΎΘ68 βυηΐ 

αυἱ ἰαϑίϊτη. ἀδηΐ, Βριγ 8 δᾷυλ δὲ βδηριΐβ, οἱ πὲ γ68 πθατῃ Βυηΐ : ἴῃ 

βρί γῖτα βρη βοδὴβ ρῥϑίγοιῃ - ααυοὰ ΙΟΠδηηἷ8 ἀροβίοὶϊ (δβεϊπιοηίσμι ὃ. 

Οὐρυίδπῃβ ἴῃ ορὶβὲ. 8. ἰῦτο αὐθῖὰ ἀδ υπίίαΐα βου ρϑὶΐ, 46 μϑίγο Π]1οὸ οἱ 

Βρὶ γιὰ βδηοῖο 1ηἰ6]] 011. Ηὰς σοπίσδγγὶ ἰαναί Αὐῷ ὁ. Μαχιπιη. 22. 

δὶ δᾶ αιδ86 8 [Βρ᾽ γῖτα βαηραΐπο οἱ 8418] βίρηϊβοδία βαπὶ ν 6] ἔπιτια ἴῃ - 
ααΐγογθ, ποὴ δῦϑαγάθ οοουγγοί 'ρ88 ὑγἰηϊίαβ, αὰ8ὲ ἀη08 -- ἀσ118 οδΐ, ")8- 

ἴοχ οὐ διϊὰβ οἱ βρὶγ. 5ὅ.,), ἀθ απἰθι8 γϑγββίηθ ἀϊοὶ μοί ΤῪ65 βιιηΐ 

ἰαβίθϑ, οὖ ΤΥΎΘϑΘ ὑπὰτὰ βαπῖ, αὖ ΠοΙηΐπα Βρ ̓ ν ἶι8 δοοὶ ρ᾽ϑιπιιδ ΡϑίγοΙη -- 

ποιηΐηο διιΐδια Βδηρι 8 δ] απ δὲ ποιηΐπ δαι88 βρίγἰίατα 5.“ἦ Ν μι - 

τατι ρῥϑίθί βῖο ἰδ νϑέβυϑ ἱπίθγργοΐδίοβ 6586 [ΟΠ 8 ν ΓὈ8., τ} 16 

νοτο ἱπίογροϊδίίομα δυοία [6 ρῖββ6. Οτηϊτίαπΐ νόγο, ργϑοῖον οἀά, τὸ- 

ΘΟ ἰΒΒΙΠΊ0Β 1108 {Χ68., οὐδε οἴγηηθ8 ἷ. 6. ΑΒΟΚ οὖ 811} ρ] 8190 οαπὶ 

᾿θοι Ομ Υ}18 οτηΐδ (ἔστ 650), Σἴθη νν, ργϑδϑίον οἀά. 1,840. Βαρτα τ θιηογα- 
ἴο8., ΟἸΏΠ6Β ἷ. 6. 6ῸΡ Β8ἢ} (οὐγγοΐ φὐταπῦ) συν (868 ρϑαϑϑβὶπι π|816 δἀΐίϑ 
Βιαηΐ νοῦθᾶ ΒΌΡΡΟΒΙ(1618 ργϑϑθιηΐο ΤΎΘτΩ 61110, 411 ἀ6 ατδθοο 1088 νοῦ- 

{1 δὲ ἴῃ τηρ Δρροβαΐῇ) ΒΥτΡ ἀύίη (υΐ δυοίογιἰα8 ἰαθεὶ οἀά. οτπίυτη; 

εἰ δ᾿ Ποτηΐηὰβ ἰπ δα ἃ. πομμὰ}}]48 Ατὐ. οχ νυ]ραία [δἴπα ἰχϑηβίο τ) δ οί 

ἈΓΓ ΑΥΥ 811488 ρ(Θἀἀ ΔΠ|[ (οοη γα ἴῃ δα. Μοβᾳ 1668. ρείπηαπι 'η πὴ οαἰία 
βυπΐ, ἴῃ 080 ἐχίπι οτε ἰπ καὶ τηιίδίο δαάϊἴβαια ἐν τή γῆ). Αοοθάππὶ 
Ραΐγεβ ατγδϑοῖ, αὐ νῈὶ αὐὑ8Δ6 ριδοοοαππί οἵ α0δ6 Βοαυπηίυν ἤθε ηΐ, 

γ6] 1 ΔΥΡΌΙΩΘΗ ΒΒ ̓ γῸ ὑγϊηϊ δία ΘΟΠαυ ΓΘ ἀ18 ἰδίϑ δἰ Ἰορίββοπί νοῦ δϑ 

Τὴ ΧΙ ΠΠΟρΟτο δαί Ὀἰζατὶ {π||586 ογοἀοπαϊ βυηὶ, σαν :ββί πη! ἢ: [- ΟἸ6η) 

Οτ (οἵ 4, 148. τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα ἀνέγραψε τὰ τρία 
εἰς ἕν γενόμενα) ΗΡΡ (ὁοοπίγ. Νορίιτη) Ὠ]οηδΙθχ (1 6ρ. δά Ῥαῃ], δ8- 
ΤΩ08.) ΑΙὮἢ Ὠϊὰ (1 1 Ὀγῖβ ἀ6 ὑγίη, οἵ ἴῃ ϑηδγγδίοηῖ". ἴῃ 1, 10}}} Βδ5 

ΝΑ (εΓ1, 568. τρεῖς εἶναν τοὺς μαρτυροῦντας λέγων, τὸ πν. τὸ ὕδ, τὸ 

αἷμ.) ἘρΡΙΡΗ Ογγ (οὗ Ἰοοσῦτηῃ τηαχίπηα ᾿ηϑίρηοπι δᾶν, Νοδίου, ρῆμ. 142 βῇ 
Ὁδ᾽ νογϑὰβ ὅ ἀδᾳ 10 ἰο(ἱ οἱ οοπίϊπα! δθογαπίαγ, ΟΥ̓ εἰ. Ογγδοι δέ.) ΟἿτ 
1114 Ρτὴ (πο Θχεοθρίο Ἐπ γπιΐο, ουΐτπ8 ἦπ ρΡδπορ!]ία ἰηνίτ5 οἀ. ρμεῖ- 

Ρογϑπι δὐἀϊιὶ βαηΐ ΤΕγσοῦγεδίι νν. 6-9.). Θυΐυαα τγαθεῖκ δαϊππημοπαί 

Βυηΐ 1], δἴπὶ, υἱὐ Το ΗΣ] τὴ» Εἰδιυδίΐπ Αὔρ Ηἴογ εἰς, Εἰχρ] δε οηΐα 

εἰπβάθι νϑγθογυτῃ [ΟΠ πα )15 41} ρογοδ6, 408πὶ ἄς [,8{|π|8 ρει θπ5 14π| 

νἰ ἀϊπιθβ, νοβίρία ᾿που]!οπία ΒαυΘὨΙΟΙ οἴ. 1. Β6 1115 οοἀΐϊευπη ἀτδθοο- 

ταπι 4]ἸΊᾳυοῖ. [τὰ ἴῃ οοἀ. ῬΑγτ, δὰ ν, 8, βὶς Ιερίίυγ: τοντέστε τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον καὶ ὁ πατὴρ καὶ αὐτὸς ἑαυτοῦ, εἰ δὰ ἕν εἶσε : τουτέστε μία 
ϑεότης, εἷς; θεός. (οἴ ατίο8Ὁ δχεοῦσθ, δά ἢ, 1. ρ. 10.) ϑ."ο] αἱ (αΡ 

Μαιιπδοῖ δὰ ἢ. 1.): οὗ τρεῖς δὲ εἶπεν ἀρσενικῶς ὅτε σύμβολα ταῦτα τῆς 
τριάδος" εἰς. Ῥοβὶ ἀτδδεδηι νογδίομθη βοίοσιη 1.αἰποταπι σοπς}} 
Τ,ΑἰΘΥΆΠΟΠΒ18 ἃ, 1215. Βα 11, Μαπθοῖοπι (δ᾽ εεαπῦ τποπδοππ"πδε, "4. 

(τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες, ὁ πατήρ, ὁ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὥγιον, 
155 



Φ98 110. ὅ, 8. Ττοβ ἂς Ομ». - θβίεβ. γᾶ πορίβ ἢ ἴῃ Α]1ὸ 46 ἀαία. 

το 5, 86, τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 9. εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀν- 

2, 25. 

’ “37 « ᾽ὔ - -«- »» 3 ’ σ 

ϑρώπὼων λαμβάνομεν, ἢ μαρτυρία τοῦ ϑέου μείζων ἐστίν, ὁτι 
ΝΡ 4 « “- - 4 ΄-- ἀμ 

αὐτη ἐστι» ἡ μαρτυρία τοῦ ϑεοὺῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ. 10 ὁ πιστεύω» εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ ἔχει τὴν μαρτυ- 

“- [4 ’ - - 

ρίαν ἐν αὐτῷ ὁ μὴ πιστεύων τῷ ϑεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
4 9 Α 

ὅτι οὐ πεπίστευχεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ ϑεὺς περὶ 
- « κω ΑἉ 4 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἢ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον 
Ψ ᾿ »,ν,.ες ’ Α “5«4΄Ὺ΄Ὺσ΄ο΄οσο φφῳῃ Χ "» - ς“-" 5 --,. ’ ς ἔδωχεν» ἡμῖν ὁ ϑεός, καὶ αὕτῃ ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 12 ὃ 

Ομ Ἶ 8818 ἐν τ. οὐρ. δὲ οὗτ, οἱ τρ. ἕν εἰσιν) 108. ΒΓΥΘηπίαπι τη οῃϑ ματι 
8866. 15:1πουπῖ. (ηἷδὶ αποὰ οταῖϊο 18. ἰπ αυ8 ἰδία Ἰοου8 Βαυοίαν ἀυδῖδο 

οτἱρίηἷβ εβί, ἤθη ἱηνεοηία ἴῃ οἀἀπιόδα ἀμοῦυ8) ΡΥϊμ αι αγϑθοδ 
δα ἰδ δβαηΐ ἴῃ δὰ. Οοιμμ!]. ἃ. 1514. (Πππο ἴῃ πιοάυτ: ὅτε τρεῖς εἰσι» οἱ 
μαρτ. ἐν τῷ οὐρ., ὁ πατὴρ καὶ ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ οἱ 
τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἶσι. καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτ. ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ πε. καὶ τὸ 
ὃ. καὶ τὸ αἴμα. ϑοααυϊίαν εἰ τὴν οἰς.), υη48 οἱ. Βανίαπαδ ααἱ ἀϊοϊτγ 
οοάδχ ϑαπηδὶϊ, απ ἴῃ δα, Εγαβιιὶ ἰθγίΐα ἃ. 1822, (ποηάτ δηΐτα δἀϊΐ- 

ἀογαὶ 1516. οἱ 1518. δογίρϑις ν σὸ δὸ ἀ68 σπημπίδίϊοηαβ ἰαχίαβ ἴῃ 8. εα. 

βι8 ἰῃ Αρο]ορσία δὰ διυμίοδιῃ : Ἰξερογίαβ ϑδὶ αρυὰ ΑὨρ]ο8 συϑϑοῦβ 

ὁοάδχ μδ΄ [68ἰ οοά. ποδβίοσ 84.] - Εχσ Βος ἱρίταγ οοα, Ὀτγὶδηπῖσο τὸ- 
Ροδβυΐτηυβ αἰιοὰ ἴῃ ποδβίσὶβ αἰ δῖαγ ἀ66886, π6 ουἱϊλ 81 οδυ88 οδ͵υτη- 

πἰδπαϊ, ΄φαδηφχαϑιη οἱ ἤσηο ΒΌΒΡΊΟΟΥ δὰ 1ῳδ0]}Ππογυ οοαΐο68 ἔἤμ1886 68- 

βιϊραίαιη.“), ἔπ ἴῃ οἀἀ Εοῦ δίορῃ 15846---1869. ἴῃ εἀὰ ΒεΖδο 1568--- 

1510. αἴᾳφυο ἰπάδ (εἀἀ δπῖϊη δηίξαᾳ τηὰϊἱῖ, αἱ ΑἸαΐ, ὙΝΟ]Η͂Ι ΟΘρ] οὶ, 

ΟοἸ] πϑοὶ, οὐ) ἰγϑηβὶϊς ἴῃ οἀά Ε2. Οδίμο]οὶβ Εοιηδηΐβ γα ϊῖα βυηὶ 
οἀάδίχι (1690.) οὐοἸθπιθηὶ (15692.). Ἰμϑραηύαν ϑιΐδαι πῃ δὰ ἀ Ὠθορτϑθο β 
(οἱ. Τωοπάϊποδηβίθυβ αὐ 1819. ). Τμυθ] γα Β (απο αυοιῃ ὁχ νῷ ΘΟ ὀυιδηΐοα 

δι νοσβᾶ οσϑηῖ) οἃ ἤθη νοσίϊί, δηο ποθὴ δυοηΐυν ἰῃ δα. ὙΊΘΌ. δὺ 

ΔΏΠΟ 1522 ὑβαυ6 1δ48., βΒοα τοροτίπίυγ ἰὼ οδἀα 1 ΘΓΔΏΔ 6 νου οἢΐΒ 

Δα τδαϊϊοηθη ΗἩοὶνοίϊοδιη τ ϊβ8α 1 ΠῈΓῚ δαυςσίογ!ἰδΐ6 ἰγδηβ]αίδο Τίσυ- 

γίηἶβ 1529, 1881. ἀἰδιϊηοία 11 6 Υ8 τ 80 0}}}8, ἴῃ θα ἃ ροβίουϊου: 08 

1534---89, ᾿ε] 88 ὑπο ηἿδ, ροδί νΘΓῸ ἴῃ 64. 1597. 6οα. Εἰγαῃοοῦ. 1898. 

οἀ, ΠΡ. 1596. αἰ ἴβαθο (86 ἃ πο δά. γιοῦ. 1607, οεἀἃ Ἠδιηῦ. 1596. 

1019. 1020.) αῦβαᾳιι }]ὲ ἀἰδιϊποί 68. 

9. οτέ ῥυ᾿.. Καὶ Ἄγπὶ οτὴχ  οτό βε6 (607) 6. ΑΒ ὅ. 6. 27. 29. 84. 66." νῷ 
6ΟΡ 88}} αὐτὰ Ογγμθϑὶ 148 ρί Ογτγϑδοιδί Αὰρ Βεᾶ... ς ἤν 6. 6Κ 8] Ἰοηβθ ρ] 
δγγαῖΐγ 41] ΤῊΡὮ Οδο οδιυσί 

10. μαρτυρίαν ο. ΒΚ 8] Ιοῃβθ Ρ] 888} βυσῖγ 4] Ογγδοί δέ ρὲ Ογγμθδὶ 148 
ΤΉΡΗ Οὐοο οδεῖχὶ Αὐρ.. Τὴ δἀά τοῦ ϑέου 6. Α 8] Ρ] 810 γρ ΘοΡ δϑί} 
Βε4; ἰΐθηι τὴ οὐ [ αὐτῷ ο. ΑΒΘΚ ἢ δἱ ρ᾽ υδ40 ΤῊρΡἢ οδεχί,, ς [μη ἑαυτῳ 
6. τηΐῃ τὰ (ηϊ ἐπ 8βεηιοί,}60) Ογτϑοῖ δά οὑπθβὶ 198 60 ϑέω ὁ. ΒΟΚ δ] Ἰοῃῆββ 
Ρ] ον βυγυῖγ Ογγπθβὶ 148 ριβείδά ΤΉΡΗ Οδα οδἰΐχὶ Αὐρ Νὴ; .. α΄ μη 
τω α. Α ὅ. 27. 29. 66." 4] ἔογϑ" νῷ ΒυΥρ δ΄ (Ἰ6πὶ δαάϊῖο του; ϑέοι! 
δ06. Κ8ἢ τη ΔΥΡ οἱ δά αϊίο αὐτοῦ Δοίυἱγ, τὴ ἐπ 7}68ὲ ΟἸιτίδέο, αγθ ἔπ διμη) 
Ῥυΐῃ .. ρΡ]ιΔη6 οἵὰ πὶ} α 8418 οὐκ ἐπιστευσεν]ο ϑέος .. 4. τὴ νροά 811 
80} Ογγπθβ εἰ(βαᾶ ροβίϑδ περι τ. υν. του ϑεου)ϑεῖ Αὑρ νὶρ οἵἷχ 



Ῥυϑοδηαὶ βΒαποῖα. ΕὙΑΙΘΥ ρθοσϑηβ 0 84 πιοτίθῃ. 110.5,18. 939 

ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν" ὃ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ ϑευῦ τὴν ἴ5 ὃ' 88 χῶν τὸν υἱὸν ἔχει τὴ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν 5 ὃ ὃ 
ζωῇν οὐχ ἔχϑι. 

-«- Ψ ς ὧ; “Ὁ “Ὁ σ .. . 

18 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, Οὗ το 30, 8ι. 
’ 93 ἣΚ - - -μ -« 

πιστϑύοντες εἰς τὸ ὄνυμα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
᾿ αἵ νγ δ ΣΡ’ υ 279 »,» 4 4 “, 8,29.. 

παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεϑα κατὰ τὺ ϑέ- ιὐἰι, 1. 
2 “.ι.2 ’᾽ « - πα Α  ά ᾿Ν « - 

λημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 1ὃ καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ 
2» 39. Υ̓͂ Ο Γ᾿ ν 5. »ἦ “ἯἹΙΨ.γ » ἼΣ 

ἐὰν αἰτώμεϑα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἡτήκαμεν ἀπ 
᾿] “ 10 3937 [ὃ Α χὃ , Α 3 “- ε ᾽ ᾿φ , 

αὑτοῦ. ἐὰν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὺν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν 
᾿ 4 ’ -»» 4 ’ »- ΡῈ 

μὴ πρὸς ϑάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνου- 
Α ; ’ “᾽ « - 

σιν μὴ πρὸς ϑάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὺς ϑανατον᾽ οὐ περὶ ἐκεί. 
λέ Ὕ ϑ “4 117 “- 3 , ε ’ὔ 2 ’ ν.ν 

γῆς λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν 
ε , 2 Α 

ἁμαρτία οὐ πρὸς ϑάνατον. 
«Δ Ψ ““ε , - - . 

18 ᾽Οἰδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ἁμαρτιά- 5». 
3 Δ ε Α 3 - “- - 2. ἢ Ἁ εἘε Α γ 

1τ8ι, ἀλλὰ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ ϑεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὺς οὐχ 

11. ἡμῖν ο ϑέὲος..Β 81. 88. 187. ΒΥΓΡ 4] 0 ϑὲ. ἡμ. [ ἐστιν (100. οι) .. Α 
δία ἡ ζωή Ῥοῃ 

12. Αοὐὖχ ἐχὲν 

18. ὑμὺν ο. ΑΒ ἢ 817 νρ 60Ρ Β8ἢ βΒυγυ ΘΙ ἀγτὴ ἃγθ Οδβϑιοα Βεὰ.. ς 
(ΞΞ 6Ὁ 52) δἀὰ τοις πιστευουσιν εἰς τὸ ονομα τοι! ᾿νοῦ του ϑέου (126. 

Οἵ εἰς 084 ϑεοιυὴ 6. 6Κ 8] ἸΙοπρα ρὶ 8ἃΓᾧΡ 85] οφἱχὶ ΤῊΡἢ Οοο | ἔχετε 
αἰώνιον 6. ΑΒ 8] δοσγίβ ριὴ νᾷῇ Β.ΓΡ οαεἰχὶ Ολβδιοα Βαὰ... ΟΡ 82 αἰὼν. 

ἐχέτε (ᾳ 118. 41 ἐχητε) 6. ἀΚ 8] ρ] 840 ΤΉΡΕ Οδς οὐ πιεστ. ὁ. α (5 
τοις πιστευουσιν) 417 νν ΡἈ]6γ (δγιωτιδ εἀδπιδὶ ρίθομϑ) Οαββίοα Βοᾶ.. 

ς (ΞΞ 6Ρ 82) και (ὅ7. οἵῃ) ἑνὰ πιστευῆτε (ἢ ἃἱ -σητε) ὁ. Κ΄] Ἰοῃπβ8 

Ρὶ 81] εαὐχί ΤΡ Οοο 

. 14. καὶἍ ἃ] (14 ἐοβία ΥΥ̓ 80) ἐχωώμεν [τι εαν τι (γε οἷς φιΐα φιοαεφμπιηιιο, 
Ὀϊἱάϊας μία φιίοφιϊα) .. ὁ τι αν 6. Α, ἰίδτῃ οτιὺ ἐαν 81. 68. 191. 

58.166 ] ϑελημα .. Α 81. Δείμυῖγ ογομα 

- 

15. καὶ ἐαν (μη αν 6. Β, νρ ΠὨ΄Ιαἰπὲ ογ1) οὐδ. οτι ἀκ. ἥμων ..ΑἭἝ 19." 90." 
οἷὰ [0 εἐαν 6. Β ((εβί6 Βι], ποῃ Μαῖΐο) α ὅ. 29. 60. 62. θ9. αἱ μ]1819 

οδιῖχι ῬΉΡΗ .. ς [ἢ ὁ αν ς. ΑΚ κα] ρὶ Οες Ϊ απ ς. Β ὅ. 18. Αἱ ἔεγοῦ.. ς 
παρ «. Αακ 8] Ἰοῃρδ Ρ] οαἱχὶ (ΤΊ ΡΗ εὖ Οοοῦοτι ἡτήκαμὲν αὐτον) 

16. νδὴ 6. ΑΒαΚ οἷο (Βγγα ΘΟ Β8ἢ} Δί αὐ ΔτΡ εἴς οὐάδεττ) ΟἹΘιη. ΤΊᾺ 
Οδς οδεῖχος,, Τὰ εἰδῇ (νᾳ ρΡο δῖ 8οἰ δ) [ΑΔ τοὺς μὴ ἁμαρτανουσιν ἀμαρ- 
τιαν μή πρ. ϑα.] ἐρωτησή (Κ᾿ Α] -σει) .. αἰὃνρ (ο΄. ἅπι Αἱ, 884 ποῃ 
ἴα Ἰὰχ 10] 41) βὺγ ΟἹθαὰ Οὐ (αϑογὶ ἐκαΐατη ἐστὸν ἀμαρτια 84 ἐρώτ.) 

Τοτῖξ (μοὴ Απρὶ 41) ῥσϑθῖῃ (ν 8 Βὺγ ΟἸϑιὴ 8414) τες 

11. οὐ (68. ΟἸοπι μη) .. 18. 61." νρ 88}} ΘΥΥΡ δοίῃτγο αστὰ Τοτί ([6ϑ[8 

ΥΥ (80) οἵη 

18. αλλα ς. Β (ἰοδέθ Β1], ταγϑιβ παρ] οχὶὶ Μα]) 4] υὐ νάϊν Οἵ... ς ἴῃ αλλ 
ὁ. ΑΟΚ (8 581}) 41 οογίθ ρῖϑσ οδεϊχι ΤῊΡΗ Οες [ αὐτὸν ο. Α᾽Β 10ὅ. 



280 110. ὅ, 19. Μυμπάπ8 τηδ]ρηυβ. Πθὰβ νϑτὰβ δ νἱία δϑίθγη. 
ππατοτπ- -π- π-π- ------ - --- -- -- .... - --- ----- --ὄ -.ἕ.--ὄ ««.Ἅ. ----..-. -. - 

Ο 2 - Ἦ σ 3 ἧ “ΠΣ “ Δ ε ’ 

., .«. ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαμὲν ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κύσμος 
Ω 93 - - ἰῷ; Υ ΠΩ “ «" ἊΨ - Ω͂ 

ὅλος ἐν τῷ πουντηρῷ κεῖται. 20 οἴδαμεν δὲ τι ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἥκει, 
4 , εκ , ᾿ ’ὔ , ἢ ,- ΝΞ Α 

καὶ δέδωχεν ἡμῖν διάνοιαν να γινώσκομεν τὸν ἀληϑινον᾽ καὶ ἔσμεν 
Ἀν Ξ ῳ ᾿ “ - “.Φ.τ»,ᾧ ς 

ἐν τῷ ἀληϑινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Π͵σοὺῦ Χριστῳῷ᾽ οὐτὸς ἐστιν ὁ 
2 { Α ἘΠ᾿ Ἁ Α 5.» 

ἀληϑινὸς ϑεὺς καὶ ζωὴ αἰωνιος. 
2 Ἁ οκή ᾽ 

100 106,.. 21 Τεκνία. φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 

4] αὐ ναίτ, ᾿ἰΐθτη νρ Ηἴον 8εὦ σεπογαίϊο ἀδὲ σοπϑοτυαΐ οἰπι, ΟἾγΟΤα φηΐι 

παϊυϊίαβ εἰεὲ οιιϑέοαϊτὲ ἐϊζιιπι.. ς Τὴ 49. ἑαυτὸν ὁ. Αὐ ἡ (ε δδῇ βργ. 1ἰη.) 

ΘΚ 8] ρίεν ὧν θὰ Τρ Οδς οδιἰπὶ (:: (411 ποχὰ 888 06 ἰδδέθϑ μ] εαυτ. 
Ρτοὸ αὐτ. Βυθ5ἐϊπ6το) 

20. οὐδαμ. δὲ 6. Βκ 8] Ρ] 60Ρ 81 ΤῇρΡἢ Οεε .. α 41" δοίη 515: Ογγῖοὶ 850 
Βιαἰπὶ σὴ δὲ... αὖ δὲ ἴῃ καὶ οὐδαμ. 6. Α ἃ] ἴδγο 39 τῃ νρὶ 88} ΒΥγαϊγ 4] 
14 Ρ8- Αὐμἢν 161 Ογγϑοῖ οαιίχι [Ὰ ἃ] Ὠ]ὰ Ογσῖοι 850 Ἀ5-- ΑἸἢ δαςοί ἱποοτὶ 
ἴῃ ορρ Ομτὶ δὰ. Μομιῖ. ΥἹ, 608. ἐδωκὲν [τὸς .. 1485. λογος  γινω- 
σχομὲν ὁ. ΑΒ᾽6 ἃ] Ογυίομς, ς Τὴ 49. -σκωμὲν 6. ΒῊ Κ Δ] γ]οι. ΤΠ ΡῈ 81} 
τον αληϑινον 6. ΒΑΚ 8] ρΡ] τὰ βυγαῦγ 511188 αοῦ ἱποοτΐ ]. 1. ΗΙ] Εἰδυβίίη 
Ιδὺ ΕἼΠρΡ5 (το β8ὲ [Ι͂ἀδλς Εδουπὰ ααἱ Βαυθοπί τὸ αληϑιυνον)ὴ .. Α 8] 

ἔν ϑο γρ' σοὸρ ἅσπὶ 86 ἢ ἃ] Αἴ}}451 οἱἷ10 [Ρ5-} Α 12 οἱ 167 Ογνίοι 350 ρεδοὶ 
Π1ὰ Β48 ἃ] Αὐρ ῬΡοϊὰρ ἃ] δἂὰ ϑεον (162. τον ϑέὲον τον αληϑ., Ατιὺ 
»αΐγεηι ΟΥαἾδΒ80 τ. αληϑ., ἃγ9 ἀδιη τονε αξῖ8) ᾿ χαν ἐσμὲν .. 84. κι ὠμεν, 

ἰΐθπι δέ δέπιιιϑ τῇ νῷ ΗἸ] 8] [ἐν τω υνψῳ (εἴ. ΑΥ}179 3233, 442.451. δ0δ. 647. 110 
οἰο).. 88. 84. 45, 56. 162. νρ (πὶ εὐ δίηιιιβ ἔπ υϑτδοῦ πῖδο δἴιι8) δἱ 
Ογτίῖοι 860 Ὁ) 141 (ε1 οπὴ ἐνὶ Β88Β Ρ58- Αἰ ἢ" 12 6167 4] ἨΙ] 4] πιὰ ΟἿΆ ἐν 
το ] τὴῆσ.- χριστ. ο. ΒΟΚ 8] ἔδγβ οἱὴμ ΥΥ̓͂ ἔεγθ οὐπη᾿ Αἰ} 1386 88 οὲ Ῥ8- 
ΑΤΠ 15 ΘΕ161 Ογν Ὠ1α ΤῊΡΏ Οεδς οδἰϊχί ΗΣ Εδυβίϊ Απὑρ ἨΐΕΩΥ 8] τὰ... 
600 ο.κἃ 162. νρ (θῖ. πὶ ΒΑΙ] 81; ἢοη ἀδπιῖα [0] 41) [.80 (8ΥΡ Ογτγ'" 

Ροῃ δῃϊθ τω ἵνω, Ογτ' μϑθϑὶ ἐν τῷ αληϑ. ϑέω τῦ χῷ) ] ζωη (657) 6. ΑΒ 
8] τθὰ Ογτγὶ 148 ΑἸ|.442: 505. 5417 οχοαά Ρ] οἱ 110 [ῥὈ5-]Ὰ1}}2» 15 φχοοὰ! 
ἘΠ] (ἴῃ ἀΥρασαθηΐο ορ᾽δϑί. ἐν τῷ τέλεν -λέγων ὅτι ὃ τοῦ ϑεοῦ υἷος ζωὴ 

αἰώνιός ἐστε καὶ ϑεὸς ἀληϑευνός) 4] .. ς ἡ ζωὴ 6. ταῖπ αὐ νάϊτ ῥδας; 
ἴΐετη α 40. 4] ὑπὶ Αἰ11238 οι(451 [Ρ5-ἸΑ 1} 13 οὐ1όὴ ΤΉΡὮ οαεἰχί 8] ἡ ζωή 
η; ἰίοτη Καὶ 8] τῶι ΑΤ79’ ὅ41 6 οἐ 110 6ά Ογτίοι Αὐτὸς ἢ ζωή η. Τοΐαπι 
ὙΘΥΒΆΠῚ τῇ δῖ. Πδθοῦ: ᾿Ὁ βοίηνιϑ φψιΐα πὶ. ἀοὲ νεπῖξ δὲ εατποηι ἐμαῖς ποδίγὶ 
σατιϑα εἰ μαβϑϑ8ιι5 68ὲ εὲ γοδιγγ οἷ ὦ πιογίμδ: αὐἀϑιιηιροῖξ ποδ εὲ ἀθαϊῥ ποδὲὶβ 
ϑεηϑέηι μὲ σορποδϑοθν θηλιι8 ἐἰπὶ πιρὶ Ὁ6).118 68, δἷ᾽ 8ῖηιι:8 ἦι υογὅο ἤϊο εἰμ 
7]1έδιι ΟΝ γίβϑιο, Ἡϊο 68ὲ υϑγιιβ (οἰ. Ἠ1 οχοδᾶ τπὰ δὲ Ὑῇρίτίπ Ἰεῦτο 3: ογῃ ἢ, 1. 
ἄσι, Εδαδβίϊη οἱ 14δς δηΐθ σδγμϑ Ρ0Ω) εἰ εἴα αδίεγπα εἰ τοϑηγυθοῖο 
ποδῖγαι. ας οἵ ΗΙΙ] εἰ Εδαβίϊη αυἱΐ ροδὲ υόπὲξ ρευμαηΐ: δὲ σοποαγπαζιι8 
(Εδυβιίη ἐπσαγη.) 68ὲ ργορίον η|ο8 δὲ ραϑ8ι8 68ὲ εἰ γ δι 6 8 (6 πιογίῖς 
αϑϑιιπιρϑὶξ π08, οἱ ἀδαϊξ ποϑδὲβ ἱπέοϊϊδείιπι ορέϊπιμπι (Εἰ Διδεϊπ δοπμηι) τε 
τπιεἰζραπιια (ΕΔ (1 σοσποϑοαπηιιι8) ἔρϑιηι (Η}] Ομ) σόγιπι, δὲ βίπιιθ ἐπ 
φϑ67Ὸ οἷο 

21. ἑαυτοὺς ο. ΑΚ 8] Ρ] ΤΉΡἢ Οδο οκἰἴχος, Π,η ἑαυτὰ α. Βα ἢ 4] ἔδυαϑο | 
εὐδωλὼν 6. ΑΒ 8] τη ἅτὴῃ ἀδιηϊά [0] ΘΟΡ 88}} Βυσγαΐγ Δστὰ 8]... ς (ΞΞ αν 
52) δά ἃ ἀμὴν 6. 6Κ 8] ρ] νρϑὰ (εἰ. οἀὰ 4114). 



Ιμδυάδίαν Ογχτία οατὰ 11 6 .γ18. 210. ὃ. 231 

ΙΩΑΝΝΟΥ͂ Β. - 

[4 ’ “ Α « ω«- 

1. Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὖς 
953 λ" 2 -«χ,» ΡῚ ’ Α μὲ 53 Ἀ ’ ᾽ 3 Α 72 ς 

ἔγω ἀγαπῶ ἐν ἀληϑείᾳ, καὶ οὐχ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 
3 ’ Α 2 ᾿ Α Α 2 4 ᾿) ὠ 3 

ἐγνωκότες τὴν ἀλήϑειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήϑειαν τὴν μένουσαν ἐν 
.-« 4 ΡΌΧΚΞΨᾳΕ, 3 " Ἵν 2. ἢ “..) κ,,,,2,.. 1 ὉΤῦ 1,9 ἡμῖν, καὶ μεϑ' ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. ὅ ἔσται μεϑ᾿ ὑμῶν ΣΠΠ ΡΣ 

’ » ’ Α - Ν - - ΤΙ, 4. 
χάρις ἔλδος εἰρήνη παρὰ ϑεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ᾿ 

΄- ς « - ᾽ Α 

τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

ΒΟ Βονίριϊο: ΑΒ νωακνοι (Β -αγοῦ)ὴ τὸ .. Καὶ Ὁ] νὼ. ἐπιστ. καϑολ. β, 

8] νω. εἐυαγγελιστου ἐπιστολὴ α, α τοῦ αγιου καὶ πανευφημοῦυ 

αποστολοι! τω. καν ϑεολογου ἐπιστολὴ καϑολικὴ ἃ. ϑ᾽ ΠΟ 4]; 98. 
9ὅ, Πρώτης ἐπιστολῆς ἔληξε νῦν πέρας Τοῦ τῶν μαϑητῶν πλεῖον 
ἠγαπημένου .. δτὰ θωρῖ. ορΐδίμϊα ἰοπαπηΐβ », ἴα εαρῖ. ἐρῖϑέ. ϑαποίέ Ἰολαη- 
πῖβ μγΐηια (41 οτὰ ργίπια); βυγυῖ πηϊία 68 ερϑὲ, ργίπια 1]1οἢ. αἀροϑίοϊέ, 
Ῥγαθίοσθδ 8] τῶῦ (πο 6) ΤῊΡΕ δα ἐγραφὴ απὸ ἐφέσοι. [Τίθτη πυταθ- 
ΥΓΔΏΪΌΣ στιχχ. σοδ' (ᾳ 8] ρ]) 8. σογ᾽ 8. σξδ'΄ (ΤῊΡἢ) 8. σπϑ'. {π Β 
ΒΘΟΙοΏ68 βαπὶ “α΄, ἴῃ νροπὰ (αἱ ἀπὰ ἴᾳ) ΧΧ. ἘπιΠ 4] ἴἢ δ]θποδο: ἐωάγνου 
ἐπιστ. πρώτη. ἀνάγνωσις πρώτη κεφφ. γ᾽, μαρτυρίας α΄, στίχων ρν'. 
ἀνάγνωσις δευτέρα κεφφ. δ', στιχχ. ρμ'. 

ἘΒ (ἴῃ Α {ἰ{ὰ]ὰ8 δΔΌΒοϊβδιιβ οϑί) νωανου β.. 8] ἑωανγου ἐπιστ. β ν6} (υἱ 

αὖ 82) δευτέρα, ἐπιστ. καϑολ. τω. β, του αὐτοι ἐπιστ. β, ἐπιστ. δευτ. 
ν0). του ἐπι στηϑους, α ἃ] του αγιου αποστ. τω. του ϑεολογου ἐπιστ. 

δειτ., Β᾽ τα] ΠΟΥ 8]... δὶ ἐποῖρτξ οριϑέιζα Ἰολαπηῖβ δοσιπάα, ἃ] ἴπο. 86- 
οἰάα ἑοῆ. νοὶ πο. εἰμβάσπι 6}. 8ες. .. ςθ τω. τοι ἀποστ. ἐπιστ. καϑολ. 
δευτ., ς ἐπιστ. νω. δευτ. Οδίοτγαπι 1γ3, 16,58: ΟἸΙΟΉ δῆ Π68 ἰπ ῥγδααϊοίδ 
ορ βίο, , οὕ συγβὰβ ἰῃ δορί βίο]ϊα δἰτ' τα ροηΐί αὖ ποη ἀϊδβϊησιας Ββοεῦη- 

ἄδτη ἰβίαπι ἃ ῥτίοτθ δρὶϑί. ᾿Ὀἰοηϑιθα ἃρ Ε1.88- 6.7,326. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῇ 
ον αὐ ρυ δον Ομ , ͵ » ; ς 
δευτέρᾳ φερομένῃ ἐωάννοι καὶ τρέτῃ καύτοι βραχείαις θυ σαες ἐππ. ὃ 

ἐω. ὀνομαστὶ πρόκενταν, ἀλλ ἀνωνύμως ὁ πρέσβυτερος γέγραπται. 

1. Κυρίᾳ (413 ρτγαθιὰ τή, ἰΐθπι δϑίμαϊγ χαὺς οὐὴ 78. ἐκλ. κι) ..ς κυρέᾳ. 
ΝΕ δοίμαίγ ἀοηνΐπαο; ΒΥΥ ΤΡ Αιγγίαθ. 1)6 Εγγρ Βα: δ 06. νοοδ' 68 

αιδ8: ἴῃ ατδϑοὶβ πουλθῃ τὰ 16 Υ}8 κυρία ᾿658θ["; Β6α ἴπ τὴν ατγαθοθ 

ποίδίαν κυρια. (600 Β8ἢ} διῃδῖραλθ δθαὰθ 80 Οτϑθουμ) [ καὶ οὐκ ἐγω 

..ἃ 78. ἐγγ ΤΏΡΕ οὐκ ἐγὼ δὲ, ἰΐθπη α ὑγδϑιηΐδδο χαν 

2. μένουσαν (ἴΐὰ οἰ. νν ἴθσ οἵωῃμὴ .. Α ἑγροικουσαν, 413 βΒΔὴ ουὔυσαν .. 

66." οτὴ ᾿ 

8. ἐσταῦυ (413 δἀὰ δὲ) μεϑ ὑμων (ὑμῶν : ἰΐα οἵ. ς9 αὖ 52 6. Καὶ 8] Ρ] νᾷ 

ΟΡ ΒΡ Δ]; ς ἥμῶν ὁ. Βα 8] ρμπὶ 81 Β8}} ΒΥΓῪ 8] ΤῊρμοοιῃ Οϑοῦοπι 

οδύχο), ἃ οἵα (βγυρ Θναίΐϊζα. υοδῖβ εἰ} } τὸ χὺ (γᾳ Οἶν. 168.) Ἀθη ἰΐθτα 



483 210. 4. [ἢ οατγίαία μοι βϑἰϑίοημάαημ. Οἀνθηάὶ βοαποίογαβ. 

2 ᾽ ’, [κ Ο 3 οὐ 4 ἰτα 

8103, ἀφ4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέχνων σου περιπατοῦντας 
ΑἉ “- ᾽ 4 - 

ἐν ἀληθείᾳ καϑὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. ὅ καὶ νῦν 
ϑ - ’, 2 « 3 , ; Α ᾿] " α » 

«ἴο 3, τ. ἐρωτῶ σε, Κυρία, οὐχ. ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἰ- 
᾽ - - ’ Ἁ [ὦ 4 «ς 

6, 8. χομὲν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. Ὁ καὶ αὕτῃ ἐστὶν ἡ 
- -. σ΄ ε ’ 

ἀγάπῃ, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ" αὕτη ἡ ἐντολή 
110 ὃ, 18 6. » ᾿ 5 ΣΌΣ 2 - σ 93 ) “« “- γ 

Φ1.. ἔστιν, χαϑὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὑτῇ περιπατῆτε. Ἷἴ ὅτι 
Α , Ὃ - »ν ᾿ εἶκε “- 3 “ 

πολλοι πλάνοι ἐξηλθαν εἰς τὸν κόσμον, οἱ μῃ ὁμολογοῦντες ]ησοῦν 
ς τ 3 ς ’ λε»"5 

Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί οὑτός ἔστιν ὁ πλάνος καὶ ὃ ἀντίχρι- 
α 3 ὔ 3 Α 

στος. ὃ βλέπετε ἑαντούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργάσασϑε, ἀλλὰ 
᾿ ’ 2 ᾽ - ε ; Ἁ Α ᾿ 3 “« 

μισϑὸν πλήρη ἀπολάβητε. ὃ πᾶς ὃ προάγων καὶ μὴ μένων ἔν τῇ 
-- “- « δ ᾽ “ - τ 

110 3,38, διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ ϑεὸν οὐκ ἔχει᾽ ὁ μένων ἔν τῇ διδαχῇ, οὗτος 

᾿ρτρς φυρανίας, 
τ 

ἀθηϊα [0]) 6. ΑΒ 21. 29. 88. 69. 78. γα (ποη [0]) ββἢ (οπι εἰ. παρ. ϑε. 
πατρ. καὶ) ΒΥΥ ΔΕΙ ΠΕ αγθ. ς (6000) ρτϑθῖὰ χυριοι 6. ΘΚ 8] Ιοῃρδ ρ] 
101 σορ βυγρΡ 4ἱ ΤΌΡΗ ΟδοἊ οαδἰϊχί 

4. περιπατοιντας .. 40. 67. 69. 101. 180. -τα [παρα (Α 78. ΦοΡ 588 
. 670) τοῦ (Β οἵη) πατρ. 

ὅ. γραφὼν (-φων : ἰΐα οἱ. ς9 ΟὉ 52 6. ΑΒ6Κ 8] ρὶ νρ 588 8] οδείχί ΤΏρΡῃ 

Οδος ς -φω ὁ. 4] τῶι! Βγγαίγ 41) σ. καινὴν .. ζη καὶν. γρ. σου ο. Α ὅ. 18. 
81. 08. νεᾳ [ αλλα ς. ΒΚ 8] αἱ νάϊγν ρτη.. ΑΘ Α] αἱ ναΐγ ρ] οαἰἰχὲ ΤῊΡΗ 
Οδο αλλ. Ῥγδοίεγθα ΒυῪΡ δαά οἱ ἐντολὴν παλαιαν ] εἰχομεν (Α εἰχα- 
μεν) .. ἃ] τῶυῦ ἔχομεν 

6. αὐτή ἡ ἐντ. ἐστ. ᾿ς. ΑΒΚ 8] 81Πὴ 8] ΒΥΓΡ.. ς αἰ. ἐστ. ἡ ἐντ. α. α 4] 

Ἰοηρθ ΡΪ “00 ΒΆἢ ἃ] οδιχὶ ΤΡ Οδο 1,οἰ  ακ ἃ] τᾶ τᾷ 4] εδιϊχὶ νὰ 
καϑως (6Χ ΗΪ8.Α 78. τοί ηϑηΐ 8112] ἐνὰ 84) [ἃ 8] ΤἜρἢ περιπατειτε 

Ἰ. εξηλϑ. (-:'ϑαν ας. Α, αἱ 8 1Ιο ἴ. ς. Β; ς 49 -.λϑὸν ς. Β τ6}}) ο. (60) ΑΒ 
8] τι νῷ (οἰ. δὴ ἔχ ἀοπιϊὰ ΠΔΥ] ἃ]: πὰ 10] ργοαϊογιηῖ, Τ, οἷ »γοστεδϑὶ 

διιπῖ) ΒυΥαΓ 58} ἃγθ (ορ 4] σοποριηῇ) Ῥ8- ΟἸγἄθ ρῥββθιάοργ οαείχε 1γίπι 
Βεά... ς εὐσηλϑ. 6. ΘΚ 8] Ρ] ΔΓΡ 5] ΤῊΡἢ Οδο [οὐτος ἐστιν οἷς .. τὰ 
ΒΥῪΡ τὴρ ᾿λὐΐ  αϊίασε8 (ΒΥ ΥΡ βιιηΐ βεαιμοίογ 8 οτηῖββο διιηΐ 84) δὲ απο τίϑἐϊ ϑιιτιΐ 

8. ἑαυτοὺς .. ΘΚ 8] [τἶπὶ Τ οἰ αὐτοὺς (608) ] ἀπολέσητε εἰ απολαβῆητε 
(6) ες. ΑΒ (απολεσηται) ὅ. 18. 40. 66." 68. 78. 137. 8115 ἔδγ γϑ ΘῸΡ 
ΒΔἢ ΒΥΤαΙΣ 4] (818 πὶ -σωμεν οἱ -βητεὴ) Ῥ5- ΟἸγἄθ ρΡβθαδοργ 151 406] ΤΉ ρμοοια 
Οδοέοτι οαἰίχί [τἶπὶ Γεἰ., ς -σωμὲν οἱ -βωμὲν 6. 6Κ 8] ΡΙῚ 81181 

(8τΡ ρεγάαίμν οἱ ασούρίαπιιϑ) ΤῊρΗϊχ’ Οβοἰχέ [ εὐργασασϑε (607) ε. 
βάθια ααἱ ἀπολέσητε οἷς δχὸ Β βϑἢ ΒυῪΡ π|θ' βἰδξ ς σαμεϑα α. 
᾿ἰβάθπι 4ὺ} απολεσωμεν ἰΐδπι Β ΒΔἢ ΒΥΤΡ τὴβ β]ϑῃΐ (43. -σητε, -σασϑε, 
-βομεν) ] πληρη .. ἃ -ρῆς 

9. προαγωὼν ο. ΑΒ 98.π|8, ἰΐθὶ ργαδοραϊῥ τὰ ἔα ἢ87] ἃ] ΒΔῆ; νρεοᾶ »γο- 
. σοαϊ, νρθὰ (ἰοτα ἀδτϊά 41) 1,οἱ Πιαΐπὶ γοοοαϊε. ος παραβαινὼν ο. 6Κ 
ΒΥΓΟΪΓ 4] (600 απιδιίαηδ δαΐγα, 41 Ἰῖθθσθ νϑγίαη!) ΤῊρἢ Οδο οδίϊχι | 
διδαχή 8ες 6. ΑΒ 18.27.29. 66." 68. νρ Β6 ἢ}. ΒυγΡ (864 ΒΥΤΡ 6." Ἰέθῃ ΒΥ 
με! [3 Δἀὰ αὐτου) Ὀταΐπὶ ΕῸ]Ρ.. ς (6109) Δ44 του χριστοῦ ο. ΑΚ 4] Ιοπρ6 



Νοο βαϊαίδηὰβ ἔβ]β5 ἀοοίοσ. 3065 νἱβοπᾶϊ. 210.18. 988 

Α , [4] Α Α ᾿ 2 Η Ν Α « - 

καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς 
Α 3 ΝΜ 

καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν 
Α ἰώ . . “ “-ὔζ 

καὶ χαίρειν αὑτῷ μὴ λέγετε᾽ 11 ὁ λέγων γὰρ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς 

ἔργοις αὑτοῦ τοῖς πονηροῖς. 
ἢ ᾿ » Α 

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήϑην διὰ χάρτου καὶ 
, 2 Α 3 »» ’ Α ς - 4 ὔ " 4 

μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσϑαι πρὸς υμᾶς και στόμα πρὺς στύμα 
- ζ΄ ε « .,.“.Ϊ΄ , 

λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη. 10 ἀσπάξεταί σὲ τὰ 
’ ἣν 2 “- “ - 

τέχνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐχλεκτῆς. 

ΡΙ] ὁοορΡ δοίῃ αἱ οδιϊχί Τῇρῃ Οδς | καὶ τ. τηον ἢ. ]. ο. Α 81. (ρεγρὶ ἔχει 
χαν πατ.) θ8. δπὶ ἴὰ ἀδπηΐὰ Π47] (01 ΕἾ]ρ᾽ .. ς ροβὲ πατέρα ο. ΒΘΚ 8] 

ΡΙῈΣ νρϑὰ οοὸρ βΒ8ὲ ϑυγαΐ (ΒγΥΡ οἱ ραΐν. πα. εἰ 31.) ΑἹ οαἰϊχιὶ ΤῊΡἢ Οος 
1,015 Ὀ1αἴπὶ 

10. λαμβανετε εἱ λέγετε... 187. -νητε (οἴ. 101.) οἱ -γητε 

11. γαρ ἢ. 1. 6. ΑΒ ὅ. 81. 6] υἱὐἱ νάϊγ.. ς 49. δηίδα λεγ. 6. 6Κ Δ] ρ]6γ 
ΤῆρΡΝ Οδο οδχί (:; γὰρ ἰοτῦ Ιοδθο ροβίϊαπι ἔδτα αθίαπθ ἃ ρ]δσ ἰδβί ἴῃ 
860. Ἰοοῦτῃ ἰΓδηβ]δίθ) [ χαιρεὺν 6. Καὶ Δ] ἔεχοξδ Οδο .. ς [ἢ ῥσϑθιω 
αὐτῷ 6. ΑΒα Δ] Ρ] τὴ νῷ 000 588} βυγθὶγ 4] οδιΐχί ΤῊ ΡΏ 1,91 (ροῃΐτυγ 
εἴ. δηΐθ λέγων, ΔΥΡ Παῦοιὶ λοηιΐπὶ βοοίογαίο, 96. αὐτὸν ροβί χαιρέιν, 
1τἰμὶ οἷ8 ροϑέδδαι ἔρϑογιηι) [ πονήροις .. τῇ οἱ νροδά δῖα (αὐ Πα] οἱ 
Βθ6Ι 186, οἵ. οαυϊάδτα 1 τὶ" ἀρ μποὈταρ) Δἀὰ ἐοο6 ρῥταριιίπὶ τοδῖβ πὸ ἴῃ 
ἴσην ἀοπιϊπὶ σοπαφηιπεηιίπὶ (Ἰϊὰ τὰ; νρεδὰ μέ ἐπ ἀΐοηι ἄοπι. [ποβίγὲ 7168: 

ΟἈγ.] ποὺ οοπξωεπααπιπῶ. Εδάθηη ατϑθοθ οχϑίδην ἴῃ Ἰϑοίῦ Ὑ᾽ 616 β[δι)18. 

12. ἐχὼν.. Αὐ 21. 239. 61. θ4. 180. ἐχὼ [Α 8] γραψαν  εἐβουληϑ. 6. ΑΒΘ6Κ 
Δ] τὰ ΤῊΡΗ οδἰχες,, ς ηβουλ. ο. ταῖη ρα Οθς | αλλα (α Αἱ ΤᾺΡΙ αλλ) 
ἐλπιζ. ς. ΒΚ 8] Ἰοηρθ ρὶ] βυγαῦγ βϑὴ 8ἃ7Ρ ἃ] ΤΡ Οος.. ΟΡ 52 ἴῃ 
ἐλπ. γαρ ς. Α δὅ.18.21.29. 66. 66." 78. α15 νβ οὁορ ἅττ δϑίμαιγ οαἰχοςς 

68. ελπιζὼν | γενεσϑαν (607) α6. ΑΒ ὅ. 18. 21. θὅ. 66." 68. 187. 180. 
Ὁ] αἱΐᾳ νρ (οἴ. δπὶ ἔμ ἀδπιῖά ἢ 81]: ποπ (01) 5γγΡ ΤῊΡΙ (ἀἴθὰ Οὐοοῦοτι 
παραγεένεσϑ.) .. ς ἐλϑειν ς. 6Κ ἃ] ρὶ] νν Ρὶ] (θοὸν ἐδεὲν ὑμας) Οφοἰχι 
οδεἰχὶ [ἡμῶν ο. 6Κ ἃ] αἱ νὰϊγ ρ] Βγγαῖΐ 4] (888 μου) ΤΡἢ Οδς οδἰἰχὶ 

. 60 μὴ ὑμῶν 6. ΑΒ 8] ἴὴὰ νϑ' Θ0Ρ δϑί μας β]γοθς 21. 87, 66, οτ᾽Ϊ 
ἢ πεπλῆρ. ς. ΔΟΚ ἃ] υἱὐ νάϊ! οπιῃ ἅτ ΒυΎ σΟῸΡ 58} ἃ] Οδο οδἱίχι,, 
Τη πεπλ. ἡ α. Β νᾷ (χε 81:2) ΤῊΡἢ τ 

18. τῆς ἐκλεχτὴς (15. 26. ἴα 4] τ. ἐκκλήσιας, 18. οἵη) .. 114. δΔαὰ τῆς ἐν 
ἐφέσω Ϊ ς (Ξε ΟὉ 82) δαἀὰ ἰπ ἢ ἀμὴν 6. 6Κ αἱ Ἰοῃηββ8 ρΡ] ἔπ 41] βΒυγο 4] 

ΤΌΡΩ Οδο οδεχῦ,, οἵη 6. ΑΒ ὅ. 18. 27. 29. 68. 18, 99. νᾳ (εἰ. δὶ ἃ]; 
νροδά δᾳ δὰ ναῖε) οορ βδἢ δϑίῃτο Ἀγῶν δὺΡ Βοὰ (βεὰ 68. 69. 108. ΒΥΤ 
ΒΥΤΡ α.ἢ δτ δϑίῃ ἂτὸ ροβί ἐκλέχτ. δᾶὰ ἡ γαρις μεϑ υμὼν νῈὶ μέτα 
σου) 

ΒΟ δοΥυρίϊο: ΑΒ νώαννοῦυ (Β -ανουὴ β, ἰΐοτα 62. δἀάϊίο πρης παρθους (οἵ 

δὰ 1 Ιο ἰῃβοσὶ ρἐϊοη θη), ἃ 8] νω. ἐπεστ. β, 81] ἐπιστ. τω. β, 81 ω. του 

ϑεολογου ἐπιστ. β καϑολικη, 98. 9ὅ. ἐπιστολῆς δαόνοονς 

81ο 13. 

1 10 1, 4. 



φΦ8 2 Δ810.1. Οδυάϊαπιη ἀ6 ὐαἱο νουιδέθιη βϑοΐβδηίο. 

. ᾿ « ’ - “- Δ τὸ 

ΑοΝ,.ς ΟΞΑᾳ[11 Ὁ πρεσρύτερος Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀλη- 
ἔο 16, 28, ᾿ 

1 (ο ̓  1δ. ϑεια. 
. ) ’᾽ Α ’ Υ͂ ’ }) »- Α ς , .17.απητέ, περὶ πάντων δὔχομαί σὲ εὐυδοῦσϑαι καὶ υγιαΐτειν, 

4 ἢ - ,᾽. « ,ῳ ν» . , » , ἢ 
2104. χαϑὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. ὃ ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελ- 

- Α ’ “ὸν Ὕ , Α Α 5 " ’, 

φῶ» καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καϑῶς σὺ ἐν αληϑειᾳ 

περιπατεῖς. 4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ 
ἐμὰ τέκνα ἔν τῇ ἀληϑείᾳ περιπατοῦντα. 

3 , " - ΔΙ : ’ 3 3 2 4 Ὁ ᾿,41ηγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς 

τέλος, ΤΡ Οδο τέλος τῆς ἐω. δευτ. ἐπεέστ. .. τὴ ἴα 81 ἐαρζιοϊέ εριδέμϊα 

(ἔπ δἱ δαὰ δαποίδ) Ἰολαπηΐβ βεσιπάα; βγταῖτ ἤηίία 68ὲ ερῖδέ, δεφιιπια 70- 

μαπηΐδίβγυ δὰἂὰ αροδίοϊὴ). Ῥταρίογοα πη γϑηίυῦ στιχχ. (α 4] Ρὶ ΤῊρἢ), 

40. 4] ἀξ, 18. π. [ἴῃ Β πυπιογϑιίαν Βϑοίίομοβ β΄, ἰπ νροδὰ σὰρρ ΡΝ. 
ΕπΕΠ 1] ἰπ ΘΙ ποιὸ: ἐωάννοι ἐπιστ. δευτέρα. ἀνάγνωσις μία, κεφαλαίου 

]. στίχων Ἅ΄. 

ἘΒ (ἰπ ἃ {{{π|08 Ρ6γ}}0) ἑωαν»οι" γ .. Ὁ δἱ νω. ἐπιστολή γ, 8ὶ τριτὴ ἐπ. ἐ).» 
99. ἑω. καϑολικὴ τριτὴ .. ἃ 8] ἐπιστ. τριτή τοι αγιοι ἀποστ. τω., ϑῦ. 
του αὐτου αγ. τω. του ϑεολ. ἐπιστ. τριτη, 4. ἐπ. του αγ. ἀποστ. καν 

ηγαπημενου πρὸς γαῖον νωανγου, 8. 68. νω. ἐπέστ. γ σρὸος γαΐον .. δὴ 
ἵποϊ»ριὶϊ ἐρεσίκζα Ἰολαπηΐβ ἑοτίϊα, ἔπ πο. οἰμιδάστα ἐρῖδϑὲ, ἰογίζα, 81 ἵπο. ἐογέξα, 

ἃ δρίδί. Ἰολαπηΐδ (Βα ρογϑβί δηΐπὴ ἰδία {118 ἴῃ Βυρουΐοῦα πιρ6); ΓῸΡ 58ἢ 

ἐπιστολή τωσννοι! γ (δέ πα  ἰον δὰ Χ611 ΘΡΡ οδί}}); δϑοίϊι Ζοβαπηὲ ουωη- 

φοϊΐδίας ἰογίΐα, δὰ 2. νοτοὸ ΙΟἩ}: ερίδέ. ]ολμαππῖβ βεοιπάα Πἰϊὶ Ζεδεάαεὶ, 
οἱ δὰ 1. βἷο: ἐρίϑι. ]οῖ. ἰδ Ζοδεάαεοὶ, ἐυαπσοϊίβέαο, αγροδίοἱὲ ἀοπιϊηὲ ποδίτὶ 
1. Οινεειὶ (Δα ἀἰίαν ργαοίογϑα αὐ οἰἶδπι ραβϑίτη δ] 10ὶ: φτεσαΐίο οἴμ8 81} σιπι 

ποδὶδ ἐπ δαδοιζμηι δασοιῖί, ἀηιειι.)... ς ΟὉ 852 τω. ἐπιστ. (ς ἐπ. τω.) τριτη, 

ςΘ νω. του αποστ. ἐπιστ. καϑολ. τρ. 

8. γαρ.. 18. Α] ΡΙ]υ810 γρ ΒΔ} Δστὴ δ (ἢ 8] (6χοϑ) οὐὴ μαρτυρουντῶν οἱ 
ἴῃ Β οἸηΐβδἃ δϑὶ Βυ}1 408 των [σὺ (4] καὶ συ) .. Α 8] ρᾶπο ὁοτὴ 

4. μειζοτεραν .. 187. μειξονα [ τουτῶν (δἰ. γᾷ ΒΥΥΡ) .. 21. 29. 40. 66." " 
08. 69. 78. 119 ἴοτε δὸὺρ ΒΆἢ}}: ΒγΓ ἃ] ταυτῆς | οὐκ ἐχὼ (Β [εδίε Μδῖο 
-χων)ὴ .. Ο 68. ροβὲ χαραν (ἰΐθτα 81. ροβὲ χαρ. ταυτης) ] χαραν (69. 
δάὰα ἤ, αιοπιδάτηοάμτῃ νρ οἷα ρεγραηί φμαηι μ) .. Β Ἴ. 85. νῃ (εἴ. πὶ 
ἴα ἀδηαϊ ; βοα ἰο] 8], πθα οοάγθᾷ 8564: 40 840) οορ χαριεν Ϊ ἐν τὴ αλ. ο6. 

ΑΒΟ ἃ] .. ς οἵη τῇ ὁ. ΟἿἿΚ 4] ρου Τρ Οδο οδἰχὶ 

ὅ. ἐργασὴη ο. ΒΟΘΚ αἱ υἱ γὰϊγ οἴηη οδέϊχί ΤᾺΡΙ Οθο .. πῃ ἐργαζή ο. ἃ 



Ἠοβρ ἐλ} 18 Οἰαἱ1. Τ]οΐτοροβ. Ποιπθίγία8β. 810.1. 988 

- - ’ θ Δ » ’ ’ .Σ » » 9 » 

καὶ τοῦτο ξένους, Ὁ οἱ ἐμαρτύρησαν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐχχλὴ- 
“- 

“» -ὦἁ [ ΑἉΑ 

σίας, οὖς καλῶς ποιήσεις πρυπέμψας αξίως τοῦ ϑέου. ἴ ὑπὲρ 
᾿Ὶ 0.» ’ ϑῳω Ἁ ’ ᾿] Ὶ -«ᾧ Ν}} - 

γαρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐϑνιχῶν. 
« - 7 2 « ΝΑ Ὁ 4 

ὃ ἡμεῖς οὐ» ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ 
’ ἰημι 8 - Ἂ 

γινώμεϑα τῇ ἀληϑείᾳ. 9. ἔγραψά τι τῇ ἐκχλησίᾳ᾽ ἀλλ᾽ ὁ φιλο- 
’ ᾽ - - - 

πρωτεύων αὐτῶν Ζ]ιοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 διὰ τοῦτο, 
᾿Ὶ » « ’ - « ὡς - 

ἐὰν» ἔλϑω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυα- 
» ξ - 4 3 Ψ Ν 

ρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχδται 
᾿ "" 2 ὃ Α , Ἁ ᾿ - ’ ν᾿ δ.) - 2 ᾿ς, οἱ 

τους ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τὴς ἐκκλησίας 
3 ’ 

ἐχβαλλει. 
3 ᾿Ὶ “- 

11 ᾿“1γαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαϑόν. ὁ ἀγαϑυ- 
- 93 “- “« ΄ » ’ , 

ποιῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν᾽ ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑύρακεν τὸν εν. 
« Α [ --Ἐ Γ 4 

12. “Ζημητρίω μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀλη- 

(ν 81 Ηἴοσ χυϊάφιωϊαᾳ ορογαγὶ) 1 καὶ τοῦτο (6}»") 6. ΑψΒῸ αἱ ποι νν γ] 
(νε; Ηἰοσ Οδββϑίοα Ββὰ δέ λοσ, πα δἰ ἐἴου οῸ} ΒΥΓΡ:; ΒΆΝ δέ λὸὺσ εἔίαην) .. 

ς καὶ εἰς τοιῖς 6. 6Κ Δ] Ρ] 8] (84τΡ ε. τ. αὖ. ξεν.) οαἰὐχὶ ΤΏΡ ος 

6. οε.. Καὶ δ] ποιησεις (21. 29. 68. 413 ἀδιιϊὰ (01 4] ΠΟΥ πόνες) σπρο- 
πέμψας ..Ο γᾷ (δα ποῃ δηὶ ἔμ οἷς) ἃσῆὶ ποιηῆσας (νῳ μοΐδνια) προ- 
πεμψεις 

ἴ. ονοματος ς. ΑΒΟΘΚ ἢ 8] μ] 8πὶ ἃ] σο} β8}} ἈΓΠὶ 516 οαὐἰχὶ Το 0}} Οεα 

Βοᾶ.. ςθ9 (ξξς αν 82) δἀὰ αὐτου! ο. πιΐ πιὰ ΒΥΤ ΒΡ ο" αἱ (Ηἰον κά 
ἀοπεῖπε) [ ἐξηλθαν α. Β (:: εἴ δὰ 2 Ιο. 7.) .. ς 49. -«ἀθον ες. λοωμ οἱο 

ἰ απὸ ὁ. ΑΒΟαΚ εἰς... ὅ. 18. 29. αὐ παρα | ὦ οἴῃ των | εὔνικων ((1}}} 
6. ΑΒΟ ἃ] πγὰ, ἰΐθπι σεπείζιδ αι 01] ἃ] ἐομ .. ς εὥνων ς, ὧκ Δ] μὶ] εμἰἰχὶ 

ΤρΡὴ Οες, ἰίθια ρφόπέϊδειβ νρ (οἴ. 41η} 88} 

8. υὑπολαμβ. (6) ο. ΑΒο" 819.. ς απολαμβ. ς«. οδοτγρκς μ]ἱ ἰϑηβα ρμ] 
(ΤΉΡΙΙ εἰ Οδς δε: ἀπολαμβάνειν ἀντὲ τοῦ ἀνωαλαμμάνειν, ὑποῤέχεσθαι, 
ὡς καὸ τό Ὑ πέλαβ!όν μὲ ὡσεὶ λέων ἔτοιμος εἰς θήφαν. Αἰ τοεῖῳ «πολ. 

9) οδιίχι ἐς 4] γενομεϑα, κὶ ΑἸ ταῦ ΤῊρ!}» εαἰἰχὶ γεγωμεθα [ ἀληθέα ...Α 
ἐκκλησια 

9. Β ἐγραψας Ϊ τι 6. ΑΒΟ 7. 08. ὁομ 54}ν, ἐἴεπ) αν τι 29, 00." “., 40, 78, 
Ὁ] ρΙυ519 οφεχὶ αν (νρ δεγίρείδδειι γυγσίίαπ, ᾿ἴονη τεϊενι σογίψενα πΥΡΜΙΓ, 

Ηΐοσ δεγιρεὶ εἰϊαπι) .. ς οἵὰ ἃ. οΚ ἃ] μὶ Ἀειμαῖν αγνρ ΤΊ ()ες [δέοτρε-- 
φῆς .. μὴ 49. διοτρέᾳφη.» δεὰ ἰηνῖία ἐἀ 4 δυοσίογίία! ε 

10. ἐαν..ΑανῇΪοσ φλιαρ. εἰς ημα:, νῷ ἡαγγίεπς ἐπ πο] βουλομένοις ς, 
ΑΒΟΚ 8] υ]6Γ δῆ ἃ] 00 βυτρ ἱχί οαεἰχὶ ΤῊΡ, ες., τ ὅ. 1. 21. 29. 

06." " τῷ ΒΥΓ ΒΥΥΡ τος 584}} Ἁγ ΔΙῚ ἐπιδεχωμενοιυς 
11. ὁ καχοπ. 5. ΑΒΟΚ ἢ 4] ἴοηρε ρμὶ γε (εἴ. ἀπὶ ἔα ἀφ 4 κα]. καὶ} 4] ἐμεἰχὲ 

Βεμο] "8 ς “τῷ Οῦ 5Ζ! ο δε καχοπσ. ς. ὦ 4] τοῦ ἴο] ἐομ 4] (βγγμῖε χαν 

ὁ χαχ." ΤῊρΡΗ Οες Ὠϊάϊπι [ δι .χ (ς ουχ) εἐονακ. (ς, π΄, αἵ υνίᾳφυς 1 [ο, 

ερϊετα!ε: ς 1ζπ 49. ἐωρ. δ. ΧΕ ]] αἵ νάϊττ) 

12. 1π.. οὐπὸ | αληϑειας .. Α" (οτηῃῖπο κἰς νάϊ) ἐχχλησιας.. Ο ΒγΧΓ 

11ο ὃ, τυ. 



Φ 

ῳῷϑὸὺ 8110. 18. ρ68 νβϑηάϊὶ. ϑ'ια! αὐδίϊοη 68 

- - 4 ώ ἰκὰ ε ᾿ ς - 

το 3ι.3ι. ϑϑίας" καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν 
ἀληϑής ἐστιν. 

4 Ἁ 4 

4.3. [9 Π|υλλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ᾽ οὐ ϑέλω διὰ μέλανος καὶ 
5 4 5 « 4 ᾽ 

καλάμον σοι γράφειν᾽ 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα 
πρὸς στύμα λαλήσομεν. 19 εἰρήνῃ σοι. ἀσπάζονταί σὲ οἱ φίλοι" Υ ὍΤΕ ᾿Ισύμὲν. 1ὼ0 ξιθῆφη σοι. 5 φι 
ἀσπάζυυ τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

ΙΟΥ͂ΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

1 ᾿Ιούδας Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς 

ἐν ϑεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλη- 

4656 1,3. τοῖς. ὦ ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνῃ καὶ ἀγάπη πληϑυνϑείη. 

ΒΥΤΡ ἸΩβ ΑΥΠῚ ὈΓΔΘῚ ἐκχλήσιας καὶ τῆς Ϊ οἰδατε 6. 6Κ Α] Ρ] δγγὰϊ 
δου] πΐγ ΣΡ 8] (6χοδ) ΤᾺΡΗ Οες.. αὖ' Τπ οὐδας ὁ. ΑΒΟ 4130 ἃ νρ “00 
ΒΝ ΔΥΠῚ ΔΓΘ 818 σαιχὺς 815 οἰδαμεν [0 θ8. αληϑ. ἡμῶν (68. ροϑῖ ἐστ.) 

᾿ ἔστ. ἡ μαρτ., 81. αληϑ. ἐστ. ἡ μαρτ. ημ. 
18. γραψαν σον α. ΑΒΟ ὅ. 21. 29. 81. 838. 40. 60." 08. 78. 4] ἃ νρ' οορ 
ΒΔ ΒΥΓΠΙΓ 4] ΤΏΡ .. ς γραφέιν 8084 σον (δ. 6Κ Δ] ρΡ] 8] οαἰΐχί Οες | 

ου ϑελω (6[. ἀ) .. Α οὐκ ἐβοιληϑην (γ 81] ποϊμδ [ α καλαμω | σον (413 
ΟἿ) ἢ. ἰ. 6. ΒΟΘΚ 4] Ἰοῃρθ ρ] Β.γ αἱ οδἰχὶ ΤὭΡΩ Οδο.. μη μοβῖ γρ. ς. 

ΑΔ] ἃ νρ ὁ0ρΡ 58}} ΒΥῪΡ 8] |[ γραφειν 6. ΑΒΟ ὅ, 21. 81. 88. 78. Δ] ..ς 
γραψαε ς. 6Κ 4] Ἰοηρα ρὶ οδεχί ΤΡ Οδς 

14, σὲ ἐδὲνν ο. ΑΒΟ ἃ] ἃ νβῃ 8] .. ς δ. σὲ ο. ΘΚ 8] Ἰοῆρθ ρ"] βυγθϊτ οὸρ 8] 
ΤῊΡΙ Οδο οδἰχί [ λαλησομεν .. Καὶ 8] τὰ ΤῊΡΕ -σωμιεν 

1δὅ. οε φιλον 6. ΒΟΘΚ οἷο (ἃ δάὰ ἐπ)... ἃ 16 βυὺρ τοῦ Δοί ΠΕ οὐ αδελφου] 
φιλυὺυς .. 8418 ΒΥΥΡ αδελφους | ἃ 4] ρᾶὺς νρεβὰ διίᾳ ([0] 4] φταϊε) 8] δἀὰ 

ἷπ ἤμπθο ἀμὴν 

δ ὈΒουρΕο: ΑΒ 187. νωαννου (Β -ανου) 7, Ο νωαννοι, ἐπιστολὴ γ, 8] ἐπ. 

.0).. 7 6] (υἱ 40.) τριτη .. ἃ ἃ] ἐπιστ. γ (81 ροβί ἐω. Ροῃ) τοι" αγνου 

αποστ. ιο)., 9ὅ. του αὐτου αγ. νω. του ϑεολογου ἐπιστ. τριτη, 101. δἱ 

τοι αγ. ἀποστ. καὶ εὐαγγελιστοῦ τω. του ϑεολ. ἐπιστ. καϑολικὴ γ, 

180. ἐω. ἐπιστ. τριτή προς γαῖον, 62. νο.. γ προς γαΐῖον περι δημητριου 

ὦ μαρτυρὲν καλλιστα .. τὰ 6αρῖ. ορίσέμια Ἰομαπηΐδ ἐογίΐα, ἴα αἱ τωρ. 
ἐρῖϑὲ, βαποῖϊ τοὶ. ἐογέία (41 αροδέοϊ); εγτυῖτ ἤηϊξα 6δ8ὲ ορίδὲ. ἐογέΐα 7οῖ. 
ανόοϑβίοἶϊ. Ῥταθίοσθοα πη σδηίυῦ στιχχ. ἀβ᾽ (α 40. 4] Ρὶ ΤὨΡὨ), 4] 
λα’ ἃ] λ΄ 18. πι. ἴῃ Β ποῆ Βαδδθηΐασ βθοίϊοηθβ, νροδὰ Ὠδροπὲ . 
Ἐπὲ881 'ἰπ δἴθποδο:: ἐωάννου ἐπιστ. τρίτη. ἀνάγνωσις μέα; κεφαλαίου 
1. στίχων λα΄. 
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ὃ ᾿“2γαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφδιν ὑμῖν περὶ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλὼν ἐπὶ 

αγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδυϑείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 4 παρ- 

δισέδυσαν γάρ τινες ἄνϑρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο « ν 5, τ κι, 

τὸ χρίμα ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιϑέντες εἰς 
ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χρι- 
στὸν ἀρνούμενοι. 

ἢ “Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι ὁ 

ἘΒιουδα, ΑΟΚ ιουδὰα ἐπιστολὴ (ἰἰϊὰ ΟὉ 52), Δ] ἐορΡ ἐσ. νουδα, ἰΐετη 
ΒΥΥ Δ) 1118 7γαϊτίδ ἑασοδὲ (ΑΡ ῬΟΟΘΟΟΚ. νοχὸ ε9. 7ι4, αροϑβίοἶέ, γγαΐν. 

]1ας. ἐρίϑοορῦ) .. α 4] ΤΡ ἐπιστ. (41 ροβὲ εουδ, ΡΟὨ) του αγιοι! 

αποστ. ιουὐδα, ἃ] τὰ Οοο ἑτουδα (Οθς δἀά αποστ. η) καθολικὴ ἐπιστ. 
85. τοι αγ. ιουδὰα καϑ. ἐπιστ. .. τὰ ἃ] ἱποῖρι ερίδέια ἑμάαε, ἰΐθτη ΑἹ] 
δάά!ο αροϑέοϊἑ, οὶ ερῖδέ. ]μάας 7γαϊνγῖδ ]ασοδί .. ς ιουδα τοι! αποστ. 
ἐπιστ. καϑ. ΟΥ̓ ΟἸφηι 481... οἶμαι - προφητικῶς Ιούδαν ἐν τῇ ἐπιστολῇ 

εἰρηχέναι. Οτν»Ἕ 1 εἰ δὲ καὶ τὴν ᾿Τούδα πρόσοιτό τις ἐπιστολήν ει3 "1 
ἐν τῇ ᾿Ιυύδα ἐπιστολῇ. Οτἶπὶ 4,546. γμάαδβ ἀροδίοἶιι8 ἐπ ἐρεῖ, σαὐδιοϊέσα 

1. χὺυ τὸ ο. κὶ 40. δ] ἔοσοθ ἀδη]ϊά ἰο] 8] (:: φυ αὐλάδηη ογάο δὶ οδί ἃ 
ΡΙον [6810 τηπίδίιβ 6886 80]6) .. ς ἴῃ εὖ χὺ 6. ΑΒα α] ρμὶ νν ῥἷοι ΟΥ 

ΘΥΒΟΡΒ 8] [μοἷ 4] | ηγαπημενοις (6) 6. ΑΒ 417 νβ Βγγπῖγ οῸΡ 58}} ΑτΊη 

ατϑ (δεῖ ἄξιπι ραΐγεπι απιαπέϊδιιδ) ΟΥ ἘΡῺ ϑγπῆορβ Τῆρμεομ Οδς [,εἰΓ 
Αὐρ Οκββίοὰ Βεᾶ.. ς ηγιασμεένοις (51. προηγιασμ.) ὁ. αΚ Αἱ Ἰοηβθ Ρ! 

ΔΓΡ 8] ΤῊρμῖχι οδεϊχι [καὶ (οτὴ 58})} εὖ χῶ (40. αἱ ταῦ οοτο" Οὐ ἔμῃ 
ΤὨρμῖχε Οοοῖχϊ τὺ χὺ, νγϑά χῷ τῦ) τετηρήμενγοις .. 168. δγγΡρ οπι, ΒΔ} 
(τεέτηρ. ἐν τὸ χω) ροδβὶ κλητ. ΡΟ 

2. καὶ εἰρηνῆ .. Κὶ Δ] Δ]1α ὁπι καὶ 

8. [ἢ γράφειν ὑμῖν, περί οἱ γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν | κοινῆς ς. οὁΚ αἱ 
ΡΪ οορΡ (εογίε ἱπίοσρυ 1) ΔῚὦᾧὁΡ β' πιδβδ (ες... [η δάὰ ἡμῶν ς, ΑΒ ({{ἐπ| ὦ 

ναϊτὴ 4] ἔδγε᾽ 5 58} βυσγθΐγ ἄστη δἱ Ογγϑοίδ (ρρὰ ἀ, τε. β4, υμ.) ΤΉΜΗ 
Ι,οἴ; ᾿ΐοπι 815 νῷ δἱ Ερἢ Βεά δἀὰ "μῶν 

4. παρεισεδισαν (114 εἰ. 6, οογγίρθεα ΦΥΓΓΌΓΘ; οὐϊίίοηΐβ ἰγρορτ.) .. Β 
-διησαν (65:10 ΒΕ εἰ ΒΙ]; περίεχί! Με], | χρέμα : εἰς ", 1, εἴ, | 
χαριτα ς«.ΑΒ... ς χαριν ε. οακ εἰς [δεσποτὴν ες. ΑΒΟ ΑἹ μ᾽ υφὴν νζ ἐὼρ 
88} ἃ] ΕΡΒ Ὠιὰ Ρε-γάθ ρμέθαάοργ ᾿γγϑεί (ΤΌΡὮ εἰ εέσοπ, νἀϊνγ) 
«διῖχι ριέοσι 158} ς (δειοά Βεά .. ς (ίΞξ. αν 2) δάά (4] ργϑειὴ θέον 

δ. ϑὲ. χαι) θεὸν ο. ΟΚ ἃ] ρὶ δβυγϊ (2γρὴ ΤΉΡΙ εἰ Οεεῖχί 

5. δε.. ς κεἰ οὖν... 836. οπι  εεἰδυτας ες. ΑΒΟδ (ἢ ἤοη [ἰᾳυςι) 4] ἔεγε "δ 
τε ἅγ ἃ] Ογγ εοδιῖσι 1, ΙΓ Ηΐεσ... ς (Ο"ν»90) δἀὰ τ᾽μαᾶς ς. ΟὁΚ κα] μὶ ΤῊρΙ 

Οεε| απαὲ... 168. 1,εἴζ οἵ (εἴ. ροεῖ τοιτο [11 κ 415], μοδῖ ο θεὸς 
[16 68. (ἸεὩ}] εἰ δα! οσ, ροδί λαον [11 (ἰδϑοίοά), μοοῖ σώσας [{{4 
ἕο Ρ 58} ἱἹχαπερουΐίίασ) [ πάντα ε. ΑΒοὐ" (πον ᾿ἰᾳαεῖ) “17 νύ ἐο} ΒγγΡ 

4] (γι ὁσεπέδ) Εμδτ (γε 1,ε" Ηἴεσ... ρίδης οἵα Οὐ." " (ανῶ)., ς τοντο 
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’ Α 3 ων 5. ἢ ᾿ Ἁ ; ᾿ ᾿ ΙᾺ 

“Ναὶ 14, 85 κα, χύριος λαὺν ἐκ γῆς “Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύ- 
Α . ΄- 

2Ρ6 5,4 σαντας ἀπώλεσεν, Ὁ ἀγγέλους τὲ τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν 
3 Α ᾽ Ἁ Ἵ ’ ;: Η͂ : , 3 ’ ’ 

ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγαλὴης 
«(ὐὰ 10. φ ’ ᾿ πὴ γο “7 « λ -» : ᾽ : ᾧ « ’ Α 

ΑΡοϑ, ἡμέρας δεσμοῖς αἰδίοις ὑπὸ ζύφον τετήρηκεν᾽ ὡς “Σύδυμα καὶ 
- Ἁ 2 ’ 

Γόμορρα καὶ αἱ περι αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρύπον τούτοις 
, Ἁ - ᾽ 

ἐχπορνεύσασαι καὶ ἀπελϑοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται 
ἊΝ «. [4 ’ 4 τ ᾿ 

4 Ρ6 3,10. δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ὃ Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι 
- ᾿ Ἁ ΑἉ 5 “ 

ἐγυπνιαζόμενοι σάρχα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ αϑετοῦσιν, 
- [4 Ἁ . 2 - 

θαι 13,1. δύξας δὲ βλασφημοῦσιν. 9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ 
4})ὲ 84, ὅ. τ “1. "" 
Φ ΡΟΣ]. διαβόλῳ διαχρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ ωῦσέως σώματος, οὐκ 
Ζδο 8, 2. . ,, ,ὔ 9 ἧς; , 2 4 - 2 Ἷ 

ἐτόλμι σὲν χρίσιν ἐπενεγχεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἰπὲν Ἐπιτιμῆσαι 
“ τ νι» Α 2 κω “- ἰχέ 

3.}Ρ6 3,13. σοὶ κύριος. 10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα 
Α “- [4 δ ΩΣ 

, δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῶα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φϑείρονται. 
946η 4, ὃ. 
4Νπ 2... 
“Νὺ) 16. 

-. - ᾽ν ’᾽ ΑἉἋ - “-. Ψὰ Α 

ἃ Ῥ69, 156. τοῦ Βαλαὰμ μισϑοῦ ἐξεχύϑησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κυρὲ ἀπώ- 

Α ὧὼ »ΡὝ ς - - .“. 4 -- 

11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καὶν ἐπορεύϑησαν, καὶ τῇ πλάνῃ 

ς. 6Κ Δ] Ἰοπρ6 }] 58} 5] ΤῊρ]ι Οδο οαἰχὲ (Ο]θῖὴ δἷο: εὐδέναν γὰρ ὑμᾶς 
βούλομαν ὅτι ὁ ϑεὸς ἀπαξ ἐκ γῆς δἴο) [ὁ κυριος 6. (Ο" ) ΟΚ 4] ἸΙοῃρθ 
ΡῚ ΒΥΥΡ 8ΓᾧΡ 8] ϑγπομβ ΤΊιρ Οδς οαἰχι (βράθοπι 158 ὁ κύρ, τῷ χε ὃ ἀνα- 
γαγὼν τὸν λαὸν ἐξ ,4|γ. διὰ Δ] ωσ.) ((ββιοα ἀοπιΐπις αδιι8)... οἾ" 5. 8. 
08. ἰ0] ἃ] Βὺ1 ἅγπὶ ἃγθ ΟἹθιη [εἰ ο ϑὲος .. ΟΡν' 1ζ ἑησοις 6. 48 6. 7. 
29. 60." νρ' οορ 588} 6 }}Ὁ ἀστηθα πρὶ Ογγν Πίάἶπὶ (Ὁἱὰ ὁ κυρ. 15) ΠΙΙΘΥ 
(εοηίν. Ιονίη. 1, 12. ἀ6 Ιοϑυᾶ οχρ]ῖς.) Οαββίϑδη 

6. τε ος. ΒΟΟΚ 84] Ἰοπρα ρΡ] πὶ (απρεῖοβ φεοφια, ἰΐδτα Ο γἰἷμῖ 4, 549) βγγ 588 
Δοῖμαῦγ 4] ΟἹθι ΟΥ Α(1ι539 ρεθα οιπὶθ Οδο οδἰὐχὺ 1,61} Υὴρ .. . δὲ 6..Α 
ὅ4. 187. νᾷ ΒγγΡ οοὸρ Αἴἢ εχ ἀ  ΤῊΡὮ Ηΐον Οαβϑίοα | αλλα (εἰ. ΟἸ δα 
ΟΥ 4])... Ο ἃ] Αἴ ΤΡ αλλ [ ἃ αἱ ΟἸδιηβ ΟΥἹ απολεύιποντας (Βοἃ α 
81 -πόντας) |[ μεγαλῆς ἡμέρας «-. τὰ ἔπ 81 [μοἱ πιαρπὶ ἀεὶ ᾿ 

1. τροπ. τουτοις 6. ΑΒΟ 8ἃ]6 Ερᾷ.. ς τουτ. (40. νᾷ 8] οπι, 41. αὐτον-) 
τροπ. ς. ΟΚ 8] ἸΙοπρα ρ] Τῆρ!ι Οδς εαεὐχὲ [ ὑπέχουσαι (πὶ νρ ΤμοἱΓ 8ιι8-- 

ἐϊπεπί68) .. Α ὑπερέχουσαι, 40. ἀαπεέχοισαι 

8. ομοιως (εἰ. ΟἸοπη 8] 1,οἱ 41)... ἃ ὁμὼς 

9. ο δὲ ('δρο ἴῃ οδἰοοα ργαθροδβίίαμη παυθηΐ : ἐκ τοῦ μωυσεως αποκρυ- 

φου) μιχ- ο ἀαρχ- οτὲ (ὃς βγταϊ) 6, ΑΟΟΚ 8] αὐ νὰ ἐγ ὁπ νν ρον ΤΉΡΗ 
Οεο οαἰἴχε οριμίσθρὶι 1015 Τ) 1 αἴαῦ , Τὴ ὁτὲ μεὲχ. Ο ἀρχ. τοτε 6. Β (νρ Ηΐδγ 
Βεὰ εἰπὶ [Ηἴἰὸν φμαπάο] Μ|ιοΐ. ατοῖ. αἰξεγοαγείμ" [Ηϊὲγ ἀἰϑριίαδαι)Κ} 
αλλα α. Αι οἷο .. ς αλλ ο. (6κ (6 81) 8] εογίβ Ρὶ Τιρα Οδο οαἰϊχε] 
μωυσέως ὁ. ΒΟα 8] τὰ ΤῊΡΗ Οδο οδιΐχ ς μωσ. “. ΑΚ ἃ] Ρ]. ΟΥ̓ οἱ. 

ΔΙ1Ὸ] 

10. βλασφημουσιν .. ἘΡΙΡΗΣ ἀγνοουντὲς αλισκονται 

11. τη πλανὴ τ. βαλααμ εἰς... μοι ἐκ 8εαπμοίέίοηοηι δααΐ .- δὲ ἦι σοηΐνα- 
αἱοσίτοπεπι οἰιογοῦ 



Μίοἤδ6] οἱ δαίδη, Ηδθῃοοῆὶ ἴῃ ἱπιρίοθ ἀϊοεΐαῃ. 1{700. 16. 9339 

λοντο. 12. Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευω- «; 1.. τι. 
χούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ 
ἀνέμων παραφερόμδναι, δένδρα φϑινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποϑα- 

γνόντα ἐχριξωϑέντα, 18 κύματα ἄγρια ϑαλάσσης ἐπαφρίζοντα “Ἐε οἱ, ". 
τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζύφυς τοῦ σχότους 
εἰς αἰῶνα τετήρηται. 14 ᾿Επροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἔβδυμος "95 δ, 18. 

ἀπὸ ᾿Αδὰμ᾿᾿Ενὼχ λέγων ᾿Ιδοὺ ἤλϑεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὖ- 
τοῦ, 1ῦ ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς 
ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβη- 

12. οὐ ἐν ταῖς (6) 6. ΑΒ (γιυγϑὰβ πϑρῖοχ. Μαὴ α 18. 27. 239. 4]}9 ἔβγο 
(ςαἀϊδὲ ἐεβίθ 8.21) βυυγ (Ὰ16 ἢ αὖ ναΐν 600) οδἰῖχύ Ῥαᾳ]Π] δὰ Ὠτάΐπί Απὑρ 
οὐ ς οἵ ον 6. Καὶ Δ] μ] νᾷ 4] ΤΙρὴ Οες [μοϊδ.. οὗ (ποι ᾿ἰᾳαθε) Εδἢ ῥτὸ 
οὔτον εἰσ. ον ἐν ταῖς δ8ὶ6: οὔτου (88) Ο1Ὡ) ἐἐσὺν γογγυσται (Βδἢ γ07γ. 

ε.σ.) μεμψιμοιρον (οὔ -μυρον, ᾿ἰΐθιη Αὐ ν. 160.) κατα τας ιδιας ἐπιϑ ι"-- 
μιὰς αὐτῶν πορευόμενον (88ἢ} Δἀἀ οὔτοι) ἐν ταῖς Ϊ ἀγαπαις ὁ. ΒΑΚ 8] 

Ιοπβϑ Ρὶ νν οὔ Ρϑ]]δὰ ΤῊΡὮ Οδο οαὐἰνκί ΓΟ (ελαγαϊίδιι5) ἸἩϊ ἀΐπί Αὐνς 
(αἴογᾳαα ἀϊζοοϊίοηῖδ.). ΟΥ̓ εἰ. οαἴθοιι ἔτι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τῶν 
κοιγῶν ἐν ἐκκλησίαις γινομένων τραπεζῶν, περὲ ὧν καὶ ὁ ἀπόστ. Κο- 

ρινϑίοις ἐπιστέλλει, συνήεσαν, οὐ χάριν τοῦ μεταλαβεῖν τοῦ κυριακοῦ 
δείπνοι,, ἀλλ ἵνα καιρὸν εὕρωσι ψυχὰς ἀστηρίκτοις δελεάξειν" τούτων 
γὰρ καὶ ὁ Πέτρ. ἐν τή δευτέρᾳ ἐπιστ. καταλέγει (Β᾽ τα] δ ἴῃ 5680] 109 
6ι108) κρ 44. δ6. 90. απαταῖις .. 413 εὐωχεαὺς [ ὑμῶν 6. ΒΟΘΚ 8] ει 
νάϊ γ οπλῃ ΟΟΡ Βδἢ ΒυΥΡ ἃ] ΤᾺΡἢ Οδο οδυχὺ 1,9 1ιαΐαῦ Τ1.π αὐτῶν ο. 
Α (864 8ἷ5 ἔρβθῦ ΒΆΡΟΣ ΓβΌΣΔΙΩ) νρ᾽ ΒΥΓ ἅγια 1,01 Βαᾶ | συψειωχουμε- 
νον (Κ συνευοχ.) .-. Ο 8] τὰ νν πιὰ δἀᾶ ὑμὲν [ἀφόβως .. ῬΒ- ΟΒτᾶο 

Ρϑθιάορν Ὠϊαΐμὶ ς. 84ᾳ ἐοπΐρ ἰ παραφερ. 6. ΑΒΟΘΚ Ὦ 8] ρ᾽τι5690 ΤῊΡΕ 
οδιχο ς (ΞΞ ΟὉ 82) περιφερ. 6. τηΐη νἱὶχ τὰ Οθο (νῷ οἷς οὐγ οι ζογιπ- 
ἐμ7) .. 16. ῬαΠΔᾶ φερομεέναν (16. -νοῦ) 

18. ὁ 418 απαφριζοντα [ πλανηταν (Α -τεὴ .. Β -τες | Β οὖς ζοφος σχο- 
τους [ ῃ πλανῆται᾽ οἷς [ αἰῶνα ο. ΑΒΟα ἃ] ρ] (418 αἰωνας) ΕΡ᾿ ΡαΙΙλᾶ 
Τιρῃ Οδο οεἰχῦ, ς (ΞΞ ΟΡ 52) ρτδθηι τὸν ὁ. Καὶ 8] ρῃὶ Ρ8- ΟἿΣ 

14. ἐπροφητ. 6.8... ς ἴῃ προέφ. 6. ΑΟ6Κ εἷς | δὲ .. Α 4] οτὰ | αγ. μιριασ. 
6. ΑΒΟΚ 8] Ἰοῃηβρο Ρ] νᾷ 515" ΟἸγου 3 ΤᾺΡἢ Οδο οδἰχὶ 1 πὺ (φαΐ τοίατη 
Ιοοῦτα δοουγαίθ οατὴ Οτϑοοὶβ οοηνοηΐϊθηίθιω οχῃΐρθοί).. ς (ΞΞ αν" 52) 

μῦρ. αγ. ς. Ὁ 8] τὴν γν τι (868 4] 4]1ῖα γν τῶι μυρ. ἀγὼν ἀγγελῶν να] 

αγιοις μυρ. ἀγγέλων ν6] μυρ. αγιαὺς ἀγγελῶν γ6] 5Β᾽τα 1} 1167) 

15. ἐλεγξαν (6) 6. ΑΒΟΘΚ 8] ἴδγϑῦθ Ερἢ ΟἸγοη ῬΠοΙΔΙΒΡΑ 4 188. ΤῊΡἢ 
οαἰΐχέ ς εξελεγξ. ο. τηῖη Οδςο | αὐτῶν ὉΥ 6.. 6Κ 8] Ρ] Δ7ὃἃἑ 8] ΤᾺΡὮ Οδς 
.ς 6050 Τὴ οἵχ 6. ΑΒΟ 8118 νυν μ[6γ ΟἼτγοῦ οδἰϊχὶ αποὶ Πἰρτὶ δὰ Νονδὶ 

ΔΡ Ογρ Ὀὲαϊπὶ Ιᾶδςο (:: δ ταϊηΐτηα 811 Θηδὴ τηϑηυϊη Ῥγοάϊί; πη ΑΘ 

ααυΐάοθτῃ τὶ Ηθποςὴ ἰχία ἀ6681) [ ἀσεβειας (6 ς. Ο 414 ἀοτηϊᾶ. ἀσιη 
Ῥϑπι οδἰἰχι. 108. των ἀσεβειων, ΟἾγου πονήρων, δυοιδὰ πονδὶ ἐπρὲο- 
γμη}) αὐτῶν (168. ΟἼγοι δαυοίδαά πονδὺ ογὴ) 6. ΑΒΟΚ 8] ἸΙοῃρο»ὶνν 



340 ΙὕὉ0. 16. Αροπίοϊογιπι ἴῃ ἱπιρῖοβ ὉΠ ΕἸ πιΐ ἐθπηροτίβ ἀϊἰοίδ. 

᾿ Α ’ “ “- τ ’ 2 3 -- ε 
σαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἔλαλησαν κατ᾿ αὑτοῦ ἀἁμαρ- 

Α ὡς τ ΑἉ , 

τωλοὶ ἀσεβεῖς. 10 οὑτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς 
- Α ᾽ , -- ὡ"- 

ἐπιϑυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, 

3 Ρε 3,18, ϑαυμάζοντες πρύσωπα ὠφελείας χάριν. 
ς «Ψ Ν - - 

3Ρε8,3,  [{ Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσϑητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρη- 
[4 - “- [4 - .- - 

μένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
9 Ῥὸ 8, 8. 18 " ν δ ς, τ 5... 9 , -“ ’ Υ 3 ς 

ς τὸ. 1 τι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐπ᾿ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται 
;: " ς ἊΝ 3 ’ ᾽ - .Σ - τ ’ 

κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιϑυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 Ουὐτοί 
2 ς 5 ἰδμ , Ὁ ἝΞ, 50 « - ’ 

4068, 11. δίσιν Οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχιχοὶ, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. υμεῖς δὲ, 
’ - .“- «ς - 

ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἕν 

ΤΡ Οες 8] Ὀιαΐμὶ γὶρ Βοὰ .. 415 (0] Βυγ 8] οὐὴ Ϊ σκληρων... Ο ἃ] 
ἔεγο δ γν τῶι ΕΡἢ Ῥδηι διιιδά πονδὲ αμὰ λογωγ[κατ αὐτου .. ΟἸγοη 
πρὸς αὐτους. Τοίυιϊη Ἰοοὰπὶ δυοίδᾶ ποναΐ εἷς οχῃϊθοῦ: ὁσοθ υϑηϊέ δειπὶ 

ηιτϊίῖ8 πηι] διι8. πεποίογιπι ϑιογιπι ξασον ἐμάϊούιεπι ἀδ οπιπέδιιβ δὲ Ῥεγάεγο 

σπιη68 Ἰπιρίο8 δὲ αὐσιιθ76 οπιποηι σαγηιδηι ἀ6 οπιπῖδ. ζαοίί8 ἐπιρτοτπι χας 

“7εεογιπῖ ἐπιρίθ, δὲ 6 οπινῖδ. υενδὲβ ἐπιρτ8 φιας ἄς (60 ἰοσιιξ 8ιιπὶ Ῥέσοα - 

ἔογεϑ. Ῥτίοτα 1Ι͂ἄἀδο βὶς : δεοθ υϑηῖξ ἀοπιΐπιιϑ ἔπ πιϊϊϊδιδ ξαδενο τα ϊοΐωτπι 
εἰ ρεγάετε οηϊπο8 ἵπιμίοβ δὲ αὐσμογα οπιπόηι δαγηεηι ἀ6 οπριῖδ. ορετὶδ. 

ἐπιρτεία 8 εογπι. ΑοἴῃΐορΒ νοσὸ Εποσῇ (3» 1) : δοο6 υεπὶξ οἰππὶ πιννία- 
αέδιι8 βαποίογμπι βιιογιηι ἐμαέσίιπι (6 ἐΐ8 ἔασον, αδοΐογα πιαῖΐοϑ δὲ ρεπῖτα 
οπιπθηι σαγπόπι (6 οπιπίδιιϑ χιιαθ μεσσαίοτεϑ εἰ ἐπιρὶὶ ζεσογιπξ οἱ δοτπηνῖβε.-- 

ὴ γσιπὶ αανρ. ἐρϑβιίηι. 

16. αὐτῶν ΡΥ 6. ΑΒΚ αἱ ρὶ Τῆρῃ Οδο οδἰϊχι, σα 4135 ἔοσε ΕΡἢ εαυύτῶν 

(:: δὰ ν. 18. οοπίοτιηδίαμῃ ναί, ἈὉΪ ταΐη ἰδΐαπι ρας αὐτῶν βΒυὉ- 

Βι 676) 
11. τ. ρημ. τ. προειρ. ς. ΒΟΘΚ 8] υἱ νά ἐγ οἴη νρ βυγαῖτ οορ ϑἴο Ογγίοι 198 

ΤῊρἢ Οες οοἰχι μη τ. προειρ. ρήμ. 6. Α ΕρΆ Ιμοἱἢ 
18. κ ἐλεγεν ἡμῖν ἐπ ἐσχατου (α΄) 6. ΑΒΟ 84] μπὶ οορ Ερἢ Ογτίοι 198 

οἰδεῖ Ὁ1ὰ ΤῊΡΆ οαἰἰχῦς, 4] βσυτ Ρ5- ΗἸρροομϑατ 10 ΟΥΥΡΩ- Ογθ ρβϑυάορτγ 
ἐπ ἐσχατων .. ς ἐν ἐσχατὼ ὁ. 6Κ 8] ρΡ] Οδοἤτου χρονοι (6) «. Α 8] 
Ἀ1α Ογτγίοι 198 ΤΏΡΗ οἵ οὐηΐββο τοι ΒΟ 16, ἰΐϑθιῃ 8] τὰ οοὺρ βγγ ΕρῈ 
ΟγτδοΡ5- Ηῖρρ ΡβΒ- ἢν τῶν χρόνων (α}) .. ς χρόνω 6. ΟΚ 8] μ] Οϑο (να 

ἐπ πουίβϑίηιο ἐδηιΡοΥ 6, οομύγα 1 ΟἿ ἐπὶ πουῖϑεηιῖβ ἐεπιροτῖδ.) Οδο [ ἐσονταιν 

6. ΒΟ'ΟΚ ἃ] Ιοῆβδ ρΗ] βγγθ 8] (αχοῦ) Ρ5-Ηἰρρ Ρ8- ΟἿγ Ογχϑει ΤΉΡΙ Οος 

Τιεἷ.. α΄ 1,.η9ἃ ποπ ἐλεύσονται ο. ΑΟ 4115 γρ ΘὺΡ β8ἢ 4] Ερἢ Ἀϊὰ 
Ογτίοι οαὐχὶ [αἰ ἐμπαιγκται, ΑΟἾ 8] ἐμπεκται 

19. αποδιοριζ. ς. ΑΒ6Κ ἢ 8] ἔδγ6 40 ἔιι 8] οορ Β8ἢ ΒΥ ἃ] Ερἢ 14 Ογτγίοι 
οἰδοῖ Τρ! Οδο οδιϊχὶ Τ,οἱ Οδββίοα (856 0] 100 ρ(108 χρυτέστιν οἱ τὰ 
σχίσματα ποιοῦντες) .. ςΘ (Ἰΐοπι 6 82, ποῃ ς) λἀὰ ἑαυτοῖς (6000) ο. 
ο δὶ γι νᾳ (οἷ. δὴ ἀδιιία 101) ΒΥγΡ Αὐρ ΕἾ Βοά 

20. υμεὺς .. Ο 8γπι ἥμεις Ϊ ἐποικ. ε. τὴ αγιωτ. (Α αγιοτ,)}) ὑμῶν (0 ἃ] [0] 
ΑἹ] ἡμῶν, 813 δϑί!ιτο Ἀγτὴ ΟἿ) σπυστ. 6. ΑΒΟ ἃ] νν ρῖδγ ΟἹδ (ἢ ἔγα στ δὴ) 
Βεά.. ς τη αγ. υμ. (Ερ!ι οἱ ἡμων») πιστ. ἐποικ. ἑαυντ. 6. ΟΚ 8] Ἰοημθ 
ΡῚ ΒγΥῦ ΕΡὮ ΤῊρΡἢ Οδο6 οδεχὺ Ν 

Ἂ 



Ποοαδρίῖ8 οτπμὶ ᾿ο 40 Θοηβα]οπάμπ,, 60 Εἰοτία. 00. 30. 24] 

πνεύματι ἁγίῳ πρυσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ ϑεοῦ τηρῆ- 
λν»ν»ν - « - - - - Η 

σατε, προσδεχόμενοι τὺ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Πιοοῦ Χριστοῦ εἰς 
.«φ«»Ν 3.» [4 Α [δ Α 3). ἢ , 4) “ 

ζωὴν αἰώνιον. 22. καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε ὑιαχρινθμενοῦδ, 2 οὖς 

δὲ ὅ σώνετϑ ἐχ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὺς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, ἐἰσθυ τὶ 

καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 
Α - 

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι αὐτοὺς ἀπταίστους καὶ στῆσαι 

κατενώπιον τῆς δύξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 20 μόνῳ 
ἐ - - ς “- . σι - - - - ᾽ὕ ς “ ’ὔ 

ϑεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ 1ησοὺῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα, μεγα- 

21. Βοῦ (νάϊν, "ἢ τηρησητε) βγγαῖτ τηρησωμὲν .. 180. δ΄ τηρήσαντες 
29, ἐλέγχετε (6) «.. λο" ὅ. 6. 1. 11. 21..29. 88. 40. 66."" 18. (98.185) 

101. 12ὅ. 180. 108. (οἰ 88. 44. 117.) νρ' Θ0Ρ δοίμυ ΔΥῪ δγῖῃ 
Β0ῃ010 44 8ᾳ ῬΏρἢ οἱ Οϑοΐοτι (ββϑίοα Βοὰ... ς ἐλεεύτε 6. ΑΚ 8] Ρ] Βυ.Ρ 
8] (86 0110 ἐλεητε)ὴ ΤῊΡΒ οἱ Οφοῖϊχιὶ (ΟἸβιη Ηΐοσ; νίάε δὰ ν. 84), 1ἔθπὶ 
ΒΟ ἢ ἐλεατε | διακρενομένους (610) ὁ. ΑΒῸ 1βάοπιῖδ αὐἱ ελεγχ. οἱ 68. 
νϑ (ἐμάϊσαίο8) Βγν (σππι ταϑὶριοτγίνς, νἰὰ6 δὰ ν. 84) Βυυρ (γεϑβϑέρίϑοεηξε8) 

ΟΡ ΔΓ[Ὶ ΔΓΡ (σεηι ἀαπιδίσατιῖ) ἃτθ (οτηι ζιογίηξ υἱοξδ) (ΔΘ. ΤΟ 59,65 πνεγδιηι 

φμοᾷ ἀἰοίεμη, 68, ῬΡ Ῥγορίθν' ρϑοσαίμηι δογιπι) ΟἾΘτα βο 98: (0 δἷς δδὲ: 
ἐν ἑτέρῳ οὕτως εὗρον κείμενον Καὶ οὗς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους͵ 
οὃς δὲ ἐλεεῖτε ἐν φόβῳ) 8080] 1090. ΤΏΡΕ οἱ Οοοθομι μρῖϑο, ς -μένον 6. 
ΟΚ 8] ρ] (εἴ. 838. 44. 117.) 81 ΤΏΡ! οὐ Οδοῖχι οδεχί 

28. οὖς δὲ (ο. δ. οτὴὰ Β) σωΐ. ε. πυρ. αρπαΐζ. (6) ςο. ΑΒο ἐἰβάθπιῖ ααΐ 
δηία (ἰΐοὰ 8. 15. 18. 25. 26. 48. [87. 67) ὅδ. 68.) νν φυἂθ δηΐἴθ οἱ 
ΒΥΤΡ 5601 (ΤΉΡΙ οἱ Οϑούοια γα (γ) (ὐΔϑβίοα 184 .. ς ους δὲ ἐν φοβὼ 

Ἐο 16, 38 »5. 

-2 τὶ 1, 11. 

Α ΠΝ “δ 

[18. 413 ομι] σωζ. ἐκ του (600: ργϑοίθσ. ΑΒΟ δἷς οἵὰ δἷ. 6Κ 8] ρα ΟἸϑῖω -᾿ 
Τρ Ο66) πυρὸς αρπαζοντ. 6. 6Κ 8] Ρ] ΣῚΡ 8ὶ οδιῖχύ Τρ οὐ Οϑοῖχι ] 

οὺυς δὲ ἐλεατε (18. Β 11. 40.; ἃ τ6}} ελεεντε : α΄) ἐν φοβω (6)}») ο. 
ΑΒ 8] ἰβάοπι)Ἔ ααἱ δηΐο (ἰϊοπὶ 8. 15. 18. 2ὅ. 26, 857. 48. ὅ0. 68. ους 
δὲ ἐλεγχετε ἐν φοβὼ [25ὅ. 30. οτὰ : 69]}} νρὶ ἐοΡ δϑύμυϊν δΥσ δύπι, ἐΐθιι 
Ο 5γγαῖ ἐν φοβὼ οτηϊββὶβ ο. ὅδ. ελ.; 5194 ελέεγχετε ἐν φοβω .. ς οτὴ 6. ΘΚ 
οἷο ΔῚΙΡ 85] ΤῊΡΕ οἱ Οοοἰχί, ἸΤοίΐυπι ἸΙοουα νν. 22. 28. βυσ 516: δέ 
φιοδάαπι 6: ἐἰζι8 ἐα ἴρπα γαρίξε; σιν Ὁ670 τοϑιριογῖηξ ηνίδεγηιῖηϊὶ ΒΏΡΟΤ' 
6ὲ8 ἴπι ἐΐψιογο. Τίθτη τὸ δὲ φιιοδάκαηι σΟΥ̓Τίρί6 δ ΡΟΥ ρεοοαξῖ8 8ιἴ8, οὲ φιιο- 

γιιάαπι ηιϊβογοηιηΐ σμπὶ ζμογίηπς υἱοίδ, 6ὲ φιοδάαπι βαζυαίε ὁᾳ ἴρηε οἱ ζῖδε- 

ταΐθ ε086. ΟἸἹοια ΗΙΟΣ ᾿ιαθο οἰϊδηῖ: καὲὶ οὖς μὲν ἐκ πυρὸς ἁρπάζετε, 
διαπκρινομένους δὲ ἐλεεῖτε (ἐλεᾶτε) ἐν φόβῳ (Ηἰδγ οπι ἐν φ.) 

24. (60) αὐτοὺς ς. Β (114 εἰν οὐ ΒΠ᾿; πορίϑχ. Μαὶ) Καὶ ἢ δἱ ρ] 880 815’ 
εὐδ'τὰρ Ογχ (ἢ) Οδο... ς9 (θὰ ΟὉ 852Ζ,: ποὴ ς) ἴῃ ὑμας 6. σα δ] ρπὶ 
(142. ροβὲ απταιστ. Ροη) νν ῥοῦ ΤΡ οατχὺ ρῥρἱδῦ, τοι ἃ 4." (ἢ οπὴ) 
ημας  απτ. και .. Ο 8 τὰ νν τι ΤΡΗ δαὰ ασπιλους καὶ (8 ὁ 17. 
600." ἃ] βγγυῖγ 4.6) νϑὶ (αἱ 27. 29. 68. Ατπὶ 8] ΤΊ}Ρἢ) ασπιλους [ Ο 4] 

ἑνώσίιον ] ἀμωμοὺς .. ἃ ἀμέμπτους 

2ῦ. μόνω 9. ΑΒΟ 4118 γν ῥοῦ Ερῃ Εὺϊς Βεᾶ,. ς (ΞΞ ΟὉ 32) δά σοφω 

ὁ. 6Κ 8] Ρ] 81ᾧ 8] Τῆρ! Οδοὸ οδιϊχι | δια τῦ χὺ τ. κ᾿ ημ. (ρογρϑιοὶ νδ- 
γἶδιν) 6. ΑΒΟΘ 8] ἔδγξ" νν οἵηη ΕΡῺ ΤῊΡΉ οδἰἰχὶ ΕἸ]ρ Βοᾶ... ς (ΞΞ ΟΡ 
52) οἷχ ο. Καὶ 8] οογίβ ρπὶ 066] δοξα ς. ΑΒΟ 819 δὴ ἔα ἰο] “ειοϊά 8] 

ΤΤΙΒΟΠΈΝΌΟΕΒΕ. Ν. Τὶ Εαϊι, 1. 108 



342 10}. 2. Βοχοϊορία. ϑ'ῈθΒου! ρίοπ 68. 

Α 4Ἁ πν - ΑἉΑ - 4 

λωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ 
“ : ἦι, 

2} 8, 18. εἰς πάντας τοὺς αἰώνας᾽ ἀμὴν. 

Βγγρ Ερῆ ΕἾΙρΡ.. ς (6000) Δἀὰ καὶ ο. ἀκ ἃ] Ἰοῃρθ ΡΗ] νν ῥα ΤἘρἢ 
Οδοο οεἰϊχιὶ Βεὰ | προ π. τ. αἰὦ. 6. ΑΒΟΘ 8118 γρ 6Θ0Ρ ΒγΥΡ δοῖεν Αγτὴ 
8194 ρ(7' ἘΡΒ ΤῊΡὮΗ οδχὺ (οτὰ του) ΕἾ] Οδββίοα Βεᾶ.. ς (Ξξ σὉ 1.82) 
ΟΙΉ Καὶ 8] Ρ] ΒΥΓ ΙΓ (811188 Ὁ) Οες | παντ. (α ἃρΡ 52 21. 86. 99. ὁοορ 

ες ρϑεχῦ 010) τ. αὐωνας .. α 98. 9. 99. νρϑ (εἰ. ἀφηιτα [0], 564 ΠΟομ δὰ 

ἔα 841) ΘΟΡ ΒΥῪΡ τοῶθὶ ΕἾ] Βεὰ δὰὰ των» αὐωνὼν | 6. 86." 4] Οδϑβϑβίοά 
οἵηὴ ἀμὴν 

ϑυρδοτίριϊο: Β ἐουδα, Α νουδὰ ἐπιστολή. πράξεις τῶν αγιὼν ἀαποστολων. 
καν καϑόολικαι, 80. 126. ἃ] ἐπιστολὴ ιουδα, 8] ἑουδὰα ἐπιστολή, ὁ 8] 

νουδι, ἐπιστ. καϑολική .. αὶ 8] τῶὼὰ τοῦ αγιου αποστ. νουδὰ ἐπιστ., 98. 
ϑὅ. τελος γραφῆς ἐνϑαδὲ τῆς εξ ιουδα, κ ἐτελειώϑη σὺν ϑεῷ καὶ ἡ τοῦ 
ἰούδα καϑολικὴ ἐπιστολή. δόξα σοὶ ὃ ϑεός, δόξα σοὶ ὃ ϑεός, δόξα σοὶ 
ὁ ϑεός, ὃ μακροϑυμῶν ἐπὶ ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου. .. δτὰ ἔπ δαρῖή- 
οἷξ ορίδίμϊα (ἴὰ δΔὰὰ βαποίδ) ἑμάας (δ 1818 δὰ δαὰ εο σταΐΐα8 ἀπιδη. 
“)εἰνοῖίον φιιὰ Ἰεσὶβ.) Ῥταβῖθγθδ πυτηογδηΐαν στιχον ξη (α 40. 8] ΡῚ ΤΡ) 
81 Ρϑυς οα΄. Ῥαββίπι δά άϊίαν οἵ. (νἰϊάθ ροϑὲ ΕἘυίΠ81]) : ὁμοῦ τῶν ζ΄ κα-- 
ϑολικῶν ἐπιστολῶν στίχον ᾿αμς΄. 1ῃ Β βυπΐ Βοοίΐοπϑβ β΄, ἱπ νροδά 
ΟΆΡΡ ἼΙ. βϑ.υυῖ8. (40 ΝΥ 581) εαρίτοϊξ ορῖδί. 1άας Πἴιὲ ]οδερλὲ Κναἰτίδ 7α- 
οοδὲ, Βγτβ} οαρῖ. ερῖϑι. Πιάας αροδίοἷὶ Γγαϊτίβ ]Ιαοοδὲ οἱ 7οϑὲ; ἰΐδτη Ξ0Ὺ}ὃΡ 

. ΟΥἾΒ518 7γαΐγιδ οἷο, 864 ρῥγδϑίοσγοα δαα θαωρζεοιξ ἴδεν βαποίιδ ἀαοξωκίηι 

αροϑέοϊέοογιι οὲ 6ριδειζαγωηι οαἰλοϊίσατιηι, ἘΠΛΕΠΑ] 'π ΘΙ θη ΒΟ : ἐούδα 
ἐπιστολή. ἀνάγνωσις μία, κεφαλαίων 111]. μαρτυριῶν 1]. στέχων ξη΄. 

Ταπι δά αϊξ: ὁμοῦ τῶν καϑολικῶν ἐππ. ἀναγνώσεις (΄, κεφάλαια λαΐ, 
μαρτυρίαν κδ' (στίχοι να΄ : βεἃ ἰδίθ πυηθγὰδ δὰ ἰμβατω δ θπο ατα ρ6γ- 
εἶπαι. Ῥοβὲ [χἄδο νϑῦο δορί βίι! τὴ δἀμοίανὶἐ : ὁμοῦ τῶν ἑπτὰ καϑολι- 
κῶν ἐπιστολῶν στέχοι (αμς᾿, ἴστῃ Βοαυΐίαγ οοτηραίδίίο οτηπίατα βίϊοπο- 
Τάτ ἴῃ δοὶΐβ οἱ σαί, δρΡ. οὔσῃ ρσοοθιηῖδβ, ἀπογύτη Βαϊητηδ οδί ,γωλγ᾽. 

Βοπΐᾳαθ μδ866 δἀάϊξαν ποία : ἀντεβλήϑη δὲ τῶν πράξεων καὶ καϑολι- 
κῶν ἐππ. τὸ βιβλίον πρὸς τὰ ἀκρυβὴῆ ἀντίγραφα τῆς ἐν Καισαρείᾳ 
βιβλιοϑήκης Εὐσεβίου τοῦ ΠἊαμφίλου. Ατῖὰ 6ἃ. 1698. δῆς ορίβί. 
Βοσιρίδιη ρϑσῃϊροῖ ἃ. ἃ. θ4. δ δροϑβί. [πᾶ ἰδοοῦὶ, αυἱ οἱ θὈθ 8618 οἱ 
Τηδαάδουβ νοοσοίυγ οἵ ΑΥ̓. 618 Ῥεγβίβαπθ ργϑϑαϊοδν δ ϊ, 



ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΥΛΟΥ͂. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ. 

1. 

1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὺς ἀπόστολος ὦ ἀφω- 1001, 1. εἰο 
θισμένος εἰς ἐὐαγγέλιον ϑεοῦ, 2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προ- τιει, . 
φητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, ὃ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ ὙΡΟ ἘΌ με 
μένου ἐκ σπέρματος Ζαυεὶδ κατὰ σάρκα, 4 τοῦ ὁρισϑέντος υἱοῦ 
ϑεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα αὐμοσύρην ἐς ἀναστάσεως νεκρῶν, 
]ησοῦ Χριστοῦ τοῦ θροῦν ἡμῶν, Ὁ δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ 
ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἕν πᾶσιν τοῖς ἔϑνεσιν ὑπὲρ τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ, 6 ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τινι» ν- ΜΝ 
ἰ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν “Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς ϑεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις. χά- 

.-- 

" πρ. ρωμ. 5. ΑΔΒ0 (ἴδ θΕα ἴῃ ἱπβοτιρίϊοπο βίηρε ΡΔΒΕ) 8] ([ἴϑτὰ 1. 
ῬΓΑΘιἶθ8ο ἐἰία]ο ἐπιστολαν τοῦ αγιου αποστολου παυλου) .. ἃ] πρ. 
ρωμ. παυλοι ἐπιστολή, παυλοι ἀποστ. ἐπιστ. πρ. ρωμ.», 1, του αγιου 
καὶ πανευφημον αποστ. παυλ. ἐπιστ. πρ. ρωμ.γ Βἰ τ} } 6 8] .. διὴ ἐπ- 
οἵρὶξ σογριι θρίβέμζας αὖ τοπιαπο8 (δυο οββογαηΐ αγρμηιοπίμη οὲ ὀγθυδ8), 

ἴα 81] ορὶδέ. ρακζὲ αρ. αὦ τοπι... ς παυλοῦυ τ. ἀποστ. ἡ πρ. ρωμ. ἐπιστολή 

Ι. 1. χῦ τ α. Β δῖ ἔπ [0] 8] ΟΥ3 Αὰρ ΑἸὴὸ Ατιῦτδὶ Βεὰ... ς [μη τῦ χὺ ο. 
ΑΕΘΚΙ, 8] οοσγίθ Ὀ]6γ (ἰδηΐ 0608) νν Ρ]6Υ ὑηδῇ οὐδὲ γῃηὰ 

8. γενομένου (18 οἰ. ΟΥβᾶθρ6 ΕἘπβᾶθαι Ὠ]ὰ ΟὙγθγξ ΟἿν Ογγϑοὶ Τῃάγι 

ΤῊΡῈ Οδο 8], ἰΐοπλ χιΐ ζασίιιδ εδὲ ἃ ὁ αὶ νρὶ [τἰἱ Τοχὶ ΗΙ] 4] τηὰ)... 418 
οἀάϊδὲ ἃρ Αὺὑρξ γεννώμενου [ δαυειδ: ς δαβιδ, 82 49. δαυιὸ : οἴ δὰ 
ΜΙ1, 1. 

4. ορισϑεντ. (ἰΐα εἰ. ΟΥὰ Ἐπδπιδτο ΑἸ 1 ὰ ΟἿγ Ογγϑοῖ Τηῃᾶτε Ῥῃοΐ 8] 
τῆι, ἰίοτη ἀεϑέϊπαίι8 Τοτὶ ΗΙ Ευ άΐϊθ. 41)... ΜΟ611] 4ρΡ ΕπΒαϊθ Τηαιδηὶ 
8 ΕΡ᾿ρἢ 415 461 προορισϑεντ., ἰΐοτη »γαεαεϑίϊηαίιιϑ ἃ 6 αὶ νῷ [τἷδῖ Ῥε]δὰρ 
ΑΥ̓ΠΟὉ 4] τα [κατὰ πνευμα (109. -ματος) .. Ομ γῖχι (β64 α18' τη88 τὴηῦ 
δὲ σοτατη) ἰΐϑιη βυγαῖγ (β6 ἃ ΒΥΥΎΡ ΟἸηΐδ80 καὶ) δϑίῃῃ ἃγθ χαν πνευματν 

7. ἐν ρωμη (εἴ. ΟΥ 8] Αὐρ' ΑἸηθ γί 41) .. α ρὶ οἵὰ [ αγαπητοις ϑέεου (εἴ. 
Οτὖ 4])... ἃ ἀξ δὴ ἴχ" ΑἸ ΥΒΩ8 ἐν αγαπὴ ϑέου .. Ἑ 82. 6 οἵὴ (νά γ 

1605 



944 ΒΟΜ. 1, 8. Πμᾶὰβ Ἐοπιδηδθ θφοἰοβῖδα. Πϑεἰ ἀθτΐαπι γϑηΐθπαὶ 

ρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη) ἀπὸ ϑεοῦ πατρὺς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἴησοῦ 
Χριστοῦ. 

τρο1,.. ὃ Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
1 ΤῊ 1, 3. ἢ: τ τς δ: 

᾿ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ 
Α ᾿ τ - 

ΡΙΙ 1, 8. χύσμῳ. 9. μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὁ ϑεὸς, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πεεύ- 
-“ - ς΄ “- - « 

ματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν 
- - Α “- - Υ͂ 

Ἐρν1,16, ὑμῶν ποιοῦμαι 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἰ- 
ΕἼ -. “« - ω Α 

πὼς ἤδη ποτὲ εὐοδωϑήσομαι ἐν τῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ ἐλϑεῖν πρὸς 
- 3 .,“-««- . -- ὩΜΜῪῸ 

15, 5. ὑμᾶς. 11 ἐπιποϑὼ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν 
Α - -" “ 

πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχϑῆναι ὑμᾶς, 12. τοῦτο δέ ἐστιν συ»- 
ἊΣ ». ἐ» ν᾿ - 3 2 , , ς “ Α 

παρακληθῆναι ἕν υμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλληλοις πίστεως, υμῶν τὲ καὶ 
4 - “- - ᾿ Ω 

ἐμοῦ. 18 οὐ ϑέλω δὲ ὑμὰς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προε- 
, 3 » . εἐ»" ., Σ» ᾿ " “ ΓΕ »" « 

15,35, ϑέμην ἐλθεῖν πρὸς υμᾶς, καὶ ἐκωλυϑὴν ἄχρι τοῦ δεύυρο, ἵνα τινὰ 
- 4 Ρ 4Ἁ ΝΕ ἀς; 

καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καϑὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσιν. 
σ ’, Α ᾽ “ Α 2 ’ 2 ; 

14 “Ελλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τ καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης 
»,.,»» κΔ“ [νὰ Α 3 23." ’ λΩ» »“Ὕ 5.ϑ ( 4 εἰμί 10 οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόϑυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ 
2 ’ Ε 4 3 ᾿ ι ἢ ᾿ ’ 

εὐαγγελίσασϑαι. 10 οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ δὐαγγέλιον᾽ δύναμις 

ΒΟΥΪΡΊΟΥ σΟαϊοΒ ΕΘ βίρῃησμα νου ὶβ ὃπ σαγίαίε ἀδὲ ἴπ ἃ δρροδβῖίππὶ 
[ππᾶυρὸ σὰ βἰρπὶ Θχρ]οδίΐοπθ ρϑγἶ1] ργοὸ ἀθ] 6παϊ ποίβ δοοορίββθ. "ἡ 

ααἱ οατὰ ἃ οοηνθηΐββα Θθηβθηὰὰβ οδῦ ρου.) 

8. μὲν .. οτὴ 40." ΒΥ δοϑίμαΐγ ἀγθ ΟΠ ΚΔ" (πο Μοπί) | περὸ (69) ο. 
ΑΒΟΡ ΚΕ 8] τὴ δι... ς ὑπὲρ ὁ. Ὁ Ἔ6Ι, 8] Ἰοῆρα 9] ΟἿγ Τῇηάτιὶ 
ΤῊΡἢ Οδα 

9. τυ" μαρτυρ Ϊ μου ργ (εἰ. Οἢγ Ογτγϑοῖ Τῃᾶγε δὰ ἢ. 1. ΤΏΡ Οδο). 
815 ἃ ὁ καὶ γᾷ βυγῦϊ Αγτὴ 8] ΤΠάγι ρρμὶδὶ μου ὡς (ἃ 6 νᾳ φιοάᾶ) .. α 
πως (Ε φιοπιοᾶο) 

10. δεόμενος .. α οδανομαυνος [ Εἰίατη ς (αἸἰξον ς9 ΟὉ 82 49.) μη δηΐα 

παντοτε ποῃ ἰμίοσρο | εὐπῶς .. 1, 819 πῶς 

12. τουτο δὲ ἐστιν... Α ἃ 6 ρὶ (β6α κε ἰά 68ὲ αμὲ ἤος ὀηΐπι 681) νῃ τοιτ ἐστιν 
(οορ φιοΐά 68)  συνπαρακλ. ας. ΑΒ ΟὌΡΕΑ εἴο .. ς μη 49. συμπ. ο. ΒΒ. 
4] οογίθ ρ]6γ | τῆς ἐν (α οῃ) αλληλ. πιστ. (α δά της) 

18. οὐ ϑέλω (οί. Τπάτὶ Οὐν ΤΏΡ Οδςο εἷ6).. ἴα ἃ 6 ρὶ Απιῦχβί ουκ 
οἰομαν ] δὲ .. ὁ 18. ἴα 4] γαρ ] τινα (υ" τι) καρπ. 6. ΑΒΟΡΕΘΚ 8] εὐη τὴ 
ΡΙ ἃ ὁ καὶ σε 8] ΡΡΒΤ τηὰ ἰξθιϊϑέ,, ς (Ξ- ΟὉ 52) καρπ. τιν. 6. ταΐη δυρ.. 
1, 81" ΒΥΥ ΘῸΡ 8] οἴῃ τινὰ Ϊ σχω (α ἃ] ἐχω) και .. οἵὴ καὶ α 8] τι Υν 
Α1ἴᾳ 564] ] καὶ οἴῃ εἐϑνεσιν (ὃ 

10. το κατ ἐμὲ... α ὁ ἐπ ἐμὲ (νῃ αὶ 86αυ1: Ρο]δρ φιοά ἴῃ πιὸ ργοηιρίμπι 

δὲ; ἃ 6 ΑἸῺΝ 8] σωοά ἴῃ πιὲ 6δὲ ργοηιίωβ 816} [ ὑμὲν.. Ὁ" .815 ἀ" αὶ δὰ 
ἔα" Ῥγϑϑιη ἐν, ἰΐθιη α ἐπ] ἃ ξὶ οἵω τοις ἐν ρωμὴ 

10, το (α ἐπι, ᾧὶ ογμδέ800 δι,» 67, Αὐρ' 8] σοηγμηον 46) εὐαγγ. 6. ΑΒΟ "Ἑα 



Ἐομηδι. Ἐκ 8416 0. 5{1{14. ΤῸ Χ 1Χ πδίθτδ 6 1] ῥγούαϊ. ΚΟΜ. 1.28. 348 

γὰρ ϑεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίῳ τε τοι, 3 
1 

πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 11 δικαιοσύνη γὰρ ϑεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκα- «Ὁ. 31. ̓ 

λύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καϑὼς γέγραπται Ὁ δὲ δίκαιος ἴτε 101 ὅδ. 

ἐχ πίστεως ζήσεται. 
18 ἢ ’ ἢ »Ἂν “ΟΣ Σ δ “Ἄγ " “- ἘΡᾺἈ ὅ, 8. 

“ΑΙποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ ϑεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπι πᾶσαν 
2 ’ Α 3 ’ 2 ; - Α 2. ἢ 3 2 ’ 

ἀσέβειαν και ἀδικίαν ἀνϑρώπων τῶν τὴν ἀληϑειαν ἕν ἀδικίᾳ κατο 
, ἰτε -- 7. δχόντων, 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ ϑεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς 

ς Α »- ἅ : “- 

ὁ ϑεὸς γὰρ αὑτοῖς ἐφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ 
’ ὐδἔ - σ . 

κτίσεως κόσμον τοῖς ποιήμάσιν νοούμενα καϑορᾶται, ἤ τε ἀϊδιος 
- 7 4 

αὐτοῦ δύναμις καὶ ϑειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, ἐτοι. 
21 διότι γνόντες τὸν ϑεὸν οὐχ ὡς ϑεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, 
3 2. 2} ’ 9 "ἢ ᾿ ᾿ "Ὁ ἂν ., » ᾿ ε 
ἀλλ᾽ ἐματαιώϑησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσϑη ἡ 

2. ἢ ) »« ’ ; “΄ . 9 , 1 ΟΟΣ, 20. 
ἀσύνετος αὑτῶν καρδία. 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνϑησαν, "τεε το, 14. 

νιν " ’ - - ε 28 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφϑάρτου ϑεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰ. 
[ - ᾿ Α “ ΑἉἫ Α 

κύγνος φϑαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπϑ- 

δ. 11. 61. 137. 171. 118. ἃ 6 καὶ νρ δ0Ρ δ.Ὶ ΒΥΓΟΙΓ αγθ Οὐ Ευϑἄθτα 
οἴΡ8 5800Ρ6 Ὠΐὰ Β848 ΟΥγύ. ΟἿγ Τπάτγέ Ῥσύόοορ Ὅβῃι μοί ρρ͵]δὺ ρμχῃ .. ς 
(ΞΞ-αν 52) δἀὰ τοὺ χριστοι; 6. ὈἾΚΙ, 8] Ρ]6Γ (68. τοῦτο) ΔῪΡ 8] 
(αοἰμαῖν αὐτοῦυ)ῇ ΤῊΡΗ Οδς (γ]οίογίη ἀῶ ἃ 5 οστὰα εἰς σωτήριαν 

πρώτον (413 πρώτῶ) ὁ. ΑΟΘΕΚΙ͂, 8] αἱ νᾶ!γ οἵππ νν ἔδζθ οπῦῃ Οὐ Εἰ 
ἄθπι ρἰρϑ Οηγΐβ ΤῊ τὶ Τα 48 ΤῊΡΗ Οοο Ευδὴ18 Βεα.. οἵὴ Βα ρ' Τοσῖ, 
πο μη [πρ.] 

11. γαρ (ΟΥ Ευδβᾶθηι Ὠ]ὰ 8] πηὺ)... Α ΟἹεπὶ δὲ [ ὁ δὲ δνκ. (εἰ. ΟἸ ὁ 14 
ΟἿγ Τπάγε 8] τὰ [τἰμῦ ΑἸ 4]).. οὗ νροᾶᾶ αἀᾷ μου (αὐ υΧΧ Α), δἂά 
ἰάθτι ροβὲ σπιστ. ΒΡ ΕἘπ85 Ηΐογ (νμαυοά Δροβίοϊυβ ΧΧ τηδρ δ ἰοϑιὶ- 
τποηΐο δουδα8 οϑὲ κα Βόοτη. Βο. 1 0685 : [υδίυ8 δΔυΐοηη 6χ 46 τηθᾶ νἱνοῖ, 

εὐ ποὴ 680 αυοᾶ Βαροίυχ ἴῃ Ηορτδΐὶοο, οϑϑ8 ροσβρίοαϑ δδ : βουϊ θεθδῖ 
δηΐπὶ ΕΒοτηδηΐβ αἰὶ βοτρίαγαβ ΗΘΌταϊοδβ ποβοϊθδηΐ) : ἰὰ χ χοᾶ 

18. ανϑρωπῶὼν .. Ὁ" 6 Α] ῥτϑϑῖὰ τῶν (ἃ 6 ρ' λοπιΐπιιπι δογηι φιῖ; Ττὶμὶ 

εογπ ἤοπι. γι) 
19. διοτι (εἰ. Οὐ ΑἸἢ Τπᾶγὶ ΤΌΡΕ Οδο) .. οἾΕα 18. ΟἿγ οτι [ ο ϑε. γαρ 

ο. ΑΒου  ἘαΑ 8] τι ΟΥΣ ΕΒΡΙΔΟΡ Αἰμ' ΟἿγ Τάτ ἃ]... ς (ΞΞ- ΟΡ 52) ὁ 
γαρ ϑε. ο. ὈἸ ΚΙ, 8] Ἰοηρθ Ρὶ Αἰμἱ ΤῊΡΙ Οδς - 

80. αορατα (εἰ. Ναδ88 8Ρ Ηἰρρ59 Οτγῇ εοἴο) .. α 11ὅ. ὁρατα ] 1, οτὴ 
αἵδιος | ϑειοτῆς : Βῖ6 ποῃ ϑεοτῆς Βογὶρίθτῃ 6886 ἀἰοἰξ Π1Δ 5:7 

21. ΚΙ, 8] γνωντες  ηυχαριστησαν (ΑὉἢ -σϑησανὴ α. Α (Β6α Α οπὶ ἡ ρΥϑ6- 
ςΘ6ἀ 68) Ο.Ὲ 8] ρῃ Να55}90 ΟἹϑῖηῃ Οὐ Ευβρτ 14 ΑἿὰ ΟΥν (Τπατῖ, βεὰ νὰν. 
δ τη88 δὲ 644) ΤῊΡΆ .. ς (ΞΞ (Ὁ 52) εὐχαρ. 6. ΒΘΚΙ, 8] ΡῚ ΟἿγ Οες | Β 

αλλα Ϊ αὐτῶν καρδινα (εἴ. ν᾽" 55) .. θ᾽ Ἑα ἃ ὁ ρὶ νΕ εἴο καρὸδ, αὐτ. 

48. ηλλαξαν (ει. Νίδ58100 ΟἹοὰ Οὐ ΑΤἢ Π᾽ὰ ΟἿγ Τηάτί᾿ Οδ6) .. Κὶ ἃ] 
ΟΥἱ Επβάθπι 841 (5641128 ἴυοτο ὡς ἐναλλάξαν εἴ0) Ογγδοῖ Τηαγι ΤῊΡΒ 
-ξαντο Ϊ Ναδβ8190 ἐν ομονωμασυν 



3. ὁ ἱ, δι. 

9468 ἘΟΜ.1,24. Ρτγορδίαγ ρϑῃΐ 68 βργϑΐβ ἡϑδίυταθ [66 ν᾽ ϊ8 

24 “ιὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις 

τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαϑαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσϑαι τὰ σώματα 
αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 20 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ϑεοῦ 
ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσϑησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ χτίσει παρὰ 

τὸν χτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 20 διὰ 
- , 2 ᾿ « -" Ε , 3 ’, Ἢ Ψ Α , 

τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ ϑεὺς εἰς παϑὴ ατιμίιας᾽ αἵ τὲ γὰρ ϑη- 
- Α - ᾿] 

λειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 
Α - ΄-“- 

271 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς ϑη- 
λείας ἐξεκαύϑησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν 

’ Δ 

ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισϑίαν ἣν 
ΠῚ - ’ 3. Γξωλ 2). ε - 2 ᾽ Α Α 

ἔδει τῆς πλανῆς αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 28 καὶ καϑὼς 

.., οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν ϑεὺν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὃ 

τ θεὸς εἰς ἀδύκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καϑήκοντα, 29 πεπληρωμέ- 
“5: ἐδ λεονεξί, ὺς φϑό 7 “5: ψρυς πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φϑόνου φόνου 

24. χαι 6. ῬΕΘΚΙ͂, ἃ] Ἰοῆρο Ρ] ἃ 6 9ὶ ΒΥΥΡ 8] Νβ885100 Αἰἢ ΟἿγ Τμάγί 

ΤῊΡΕ Οδο.. 6Ὀ090.η οἴῃ ὁ. ΑΒΟ ἃ]7 νυρ ἃ] τὰὰ Οὐ Ὠϊὰ διὰ ρμρῖἷδί | οἵ 
(νά) 14 Αἰῃπιδ8 οτὴ ὁ ϑέος[ ἐν αὐτοὺς 6. ΑΒΟΡ ἢ 4118 60ρΡ (4] ὃ) ΟἾγ! .. 
ς ἐν εαυτοις α. Ὁ ἜΘΕΙ, δ] ρ] Π1α Τηᾶτι Μαχ858 ΟΠ γ3 δὰ ΤΏΡΗ Οδο. 
ΝΑ 48559 οὐὺ φβγαηίαγ σνν, 20---27, ἌἜχοορίϊθ νου 8 ἐν ταῖς ἐπεϑυ- 
μιαῖς ν. 24. δα παρεδ. αὐτ. ο ϑεος ν. 26. : ἴἴΐὰ υὐ ἃ παρεδωκ. αὖτ. ὁ 

ϑε. ν. 24. Βουϊρίου Π0Υ] ΔΌΘΥΥαΒΒα νἸἀθαίαυσ δὰ οδάθιῃ νϑῦθᾶν. 26. 

95. ἐλατρευσαν οεἰα.. ΟὐΡ» 3229; : ἐπιφέρει ὃ Ἡρακλέων ὅτὲ ἐλάτρευον τῇ 

κτίσεν καὶ οὐ τῷ κατ' ἀλήϑειαν κτίστη 

36. χρησιν (εἴ. Να88 ΟΥ ἘΡΙΡΗ5᾽ δἴο)... ἢ χτυσιν (ἃ 6 δεοηϑια) [ παρα 
φυσιν (εἰ. Ν ιδΒβ ΟΥ ΕρΊρῃ οἷο) .. θα ἃ 6 καὶ νβ δύῃ Ηἰδθυ δ] δάὰ 
χρῆσιν (ειιδιιηι) 

21. δὲ (Θ΄) 6. ΑΜ 6 8] ΡΙυ810 ἀ δῷ νρ Βυ1Ρ Νβϑαββ ΟΙοῃ ἀἰῃ ΟἿν Τῇατί 
θαι ΤῊΡΗ ἀὺρ 4]... ς 49. τε 6. ΒΟ ΟΕΚΙ, ἃ] Ρ] ΒΥΓ δοίμυϊ 4] 66. 
Ο 818 ὁορ 8ῦθ Οὐ Ηἰθσ Βυξ' οἵχ [1, οτχὰ ον [ αρσένες ΡΥ 6. ΒΡ 6 Ν 

ΑἸΠΘμϑ Οὐ Ἐπ Οδθο.. ς ἀρρένες 6. ΑΟῸ ΕΠ, ἃ] μ] Νβδββ Αἰῃ Τβάγὶ 

ΟἿν ΤᾺΡΕ | αρσ. (6. ΒΡΕΘΙ, 8] Ρὶ ΤῊΡὮ Οδο; ΑὉ 8] πῦι Νϑαββ ΟἹ βίη 
ον Αἰ Ἐρὶριθ8 Τάτ ΟἿ αρρ.) ἐν αρσεσ. (6. ΒΟΡΕΘΙ, 8] Ρ] ΑἸ8] 

Ον ΤῆΡΕ Οδο; Α ἃ] πιὰ Νβααββ ΟἹ]θπὶ Οὐ ΕΡΙΡΗ Ὑμάρὶ Αἰμΐ ἀρρεσ.)] 
εαύτοις (εἰ. ΝΑΒΑ δ ΕΡΙΡΆ 41) ..ὄ ΒΚ 85. αὐτοῖς [ ἃ αντειλαμβανοντες 

28. ὁ ϑεος (ο(. ΟΥΞ 4] [τἰπῦ 1, οἱ 41) .. ἃ 2. Νγβ88 δ (Α{}) Ἠϊ16 84 
ιοεα χη (ΟἿγ δηΐθ αὐτ. ΡΟ") 

29. αδικιαὰ 6. ΑΒΟΚ 815 σορ δοίμυϊγ ΕρΡἢ Β88 ΟἿγ [δὰ Ναχϑδο 88ὲ Ο'βηηδᾶ 
δῖα 8] Αὐρ Ἐυΐδοτα 4], ς (6099) κἀά πορνεία 6. 1, ἃ] ΡῚ Βυγαῖ 4] 

Τμάγι ΤΡ Οοο Επηοά, ἰΐοιῃ υἾΕα 84] ἃ ὁ αὶ νρ [οἰ Βα ΑἸ γβὲ δαὰ 
Ροβὲ κακιὰ οπιΐδβο πονηριὰ  πονηρ. πλεον. κακ. 6. Β1, ([ἴ6π| Ἑ ΟἸἾ880 
πονηρ.) 8] Ἰοπρθ Ρ] ΒυῪΡ εἱς Βαβ Οἢν Τμάτιί ΤᾺΡΙ Οδς .. Α βὺῖ ΕΡἢ 

Δὰρ πον. κακ. πλεον.» ἰΐθυῃη [ἢ κακ. πονῆρ. πλεον. ᾿ς. Ο 8] ὁ0Ρ δοίμυι 



ῬΊΘΠΟΒ δίαμθ 'γϑϑ ἀθὶ οὐ ποχίοβ 6888. ἘΟΜ.23,1. 347 

᾽ α« 

ἔριδος δόλου καχκοηϑείας, 80 ψιϑυριστάς, καταλάλους, ϑεοστυγεῖς, 
« ’ [4 ’ ’ ἀῳ, “- 

ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ᾿ " ' 
ἀπειϑεῖς, 81 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας, 
92 οἵτινες τὸ. δικαίωμα τοῦ ϑεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 

“4 ἮΝ [4 ΣΡ 3 ᾿ 39. 4 - 3 4 πράσσοντες ἄξιοι ϑανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
4 “« “Ν 

καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν. 

Π. 

1 Ζιὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνϑρωπε πᾶς ὁ κρίνων. ἐν ᾧ γὼὺρ 
κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίψεις᾽ τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὃ 

1518 Μὰχ δι; "ΕΘ 8] ἀ ὁ αὶ γᾷ εἴα κακ. πορν. [Ὁ ἘΚ ἢ. 1. δᾶ πονηρ.] 
πλεον. νῷ δὰὰ πονηρ.] φονου (α ἀΐ Το Επποᾶ φονων») .. Α ρμροβὲ 
ἐριδὸς (α ἐρεδας) Ροη Ϊ Α Β48 οἵχὰ δολου 

80. ν κακολαλους, Β6ἃ ἃ 6 ρατίίογ ἃς Ρὶ γρ ἀείγαοίαίΐον 8 ν6] (αἱ ο νρϑὰ 
Θἴ188 12) “οίγασίοτεα8 

81. αστοργους ὁ. ΑΒΟἾΕα ἃ 6 ρὶ ἔπι" οορ ΕΡΗ δῖ Τμοἱ ἢ 4] πὰ .. ς 

(6090) δΔἀὰ ασπονδους ο. Οὐ ἘΣ ἘΣ, 8] ρ]6ῦ συν ρὶ Τμάγιε ΟἿ (οτὴ δηΐθα 
ασυνετους) Μαχὅϑά ες (11. 16. ΤῊΡΌ ῥτϑϑια; Ὁ Κἢ δηίθ ασυνϑετ. δᾶ- 
ἀοπάστη ποίανοσγδί 86 δύγοσϑ ἱπίβθι]θοῖο ροϑὲ ασπονδ. ρου) 

83. ἐπιγνοντες (1, αἱ -γνῶντες) .. Β 80. ἐπιγευνώσκοντες (80. εἐπιγυ».), 
ΤῊΡὮ γνοντες, 116. ΟἿγν εὐδοτες .. ΠῈ ΒδΔ8 34 οὐκ ἐψφοήσαν, α 8.Ρ86 οὐκ 
ἐγνωσαν, 1δὅ. οὐ συνήκαν, ἰΐοτα ποη ἱπίεϊϊεπσογιηξ 8. βιτη]6 ααἱὰ ἃ 6 κ᾽ 

(ποπ σοσποῦυεν. αἰ ηοη Ἰη οἴ.) νῈ ρρἱϑὲ ὁσηὴ (ροβίϑα "ἢ οὔ μονον γαρ,46. 
61. Β88 οὖ μ. δὲ, νρ 8] ΑἸηδγτβὲ χαὺ ουὅ μ.) [ οὐ μον. αὖτ. ποιουσυν (8 

-ουντες) αλλ. κι συνευδοκουσιν (Β -κουντες) : ἰδ οἵ. ΟἿγ ΕΡΙΡῺ ΝΎΒΒ 
Τάτ Μαχ 4]... φυϊάδτη δρ 15814.4»60 (Ὑ Ἠθο]ορίο ἀἶδο. βουσὶ Ὁ6}8 : τινὲς μὲν 
οὖν μὴ νοήσαντες τὸ εἰρημένον, ἀλλ ὥσπερ σὺ διαπορήσαντες καὶ 
παραπεποιῆσϑαι τὰς λέξεις τὰς ἀποστολικὰς νομίσαντες, οὕτως αὐτὰς 

ἡρμήνευσαν Οὐ μόνον οὗ ποιοῦντες. αὐτὰ ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκοῦντες 

τοὶς πράττουσιν. οὕτω γὰρ εἶχεν, ἔφασαν, τὸ παλαιὸν ἀντίγραφον, 
ἵνα μεῖζον ἢ τὸ ποιεῖν τοῦ συνευδοκεῖν. Εδάθστη τορος Ο66) ἃ 8 αὶ 
νᾷ (θεὰ ἤθη δ1ὴὉ) δύῃ ΕΡἈ᾽ 184 (πο ἰΐοτη 4110) Β88 3, 433 Ἐρίρ δὲ 
(νάττ δι] αἀοηάο : οὐ μόνον τοὺς ποιοῦντας - ὀλέϑρῳ τηρεῖσϑαν καὶ 

ὀργῇ παρεγγυᾷ [ὁ ἀπόστ.] ἀλλὰ: καὶ τοὺς συνευδοκοῦντας αὐτοῖς εἰς 

αὐτὰς εἴ6) ΟΥρ 1μοἰέ 4] οὐ μον. οὐ ποιουντες αὐτα αλλ. κ. οὐ συνευδο- 
κουντες. Ἑδάθηα ἴδτι 16 ρ 886 νάϊν ΟἸδιατοϑὺ ; ταῦτα γὰρ οὗ πράσσον- 
τες (δἰ πα Ρτδθεθδαπί δίαιθ ποβίτο 1000) στυγητοὶ τῷ ϑεῷ ὑπαρ- 
χουσυν" οὐ μόνον δὲ οὗ πράσσοντες αὐτὰ ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκοῦντες 

αὐτοῖς. (Ρτουαὶ Μ|}] αδοτγίοστθ ποία δά ἢ. 1. δεὰ οὐ Βοῖοι. οοϊσῃ. 

οτῖϊ, δὰ ἢ. 1.) 

Π. 1. χρυνεὺς.. ΟὟ 819 ΟΡ ΒΥΥΡ Ο.Ὁ δΔῚΡ Οὐδ ΗἾΘΣ ὑρσγϑϑι χρυματυ . Ρ ΒΥ 6 

14, 10. 



ῷΔ8 ΠΟΜ.2,9. Τυᾶδβοοβ 1] ᾿αναὶ ᾿Ἰοχ. Ποὶ ἰαᾶ᾽ οἴ απὶ ἐπα πὶ 

ξωώ λσ “- “-- Α δ 3. ἢ 

κρίνων. 2 οἷδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ ϑεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν 
9. δ ᾿ Α “- ᾽ ῳ Α - Ύ» 

ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. ὃ. λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνϑρωπε 
“- Ἁ - 3 ’ [χὰ Α 3 

ὃ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτὰ, οὁτι. σὺ ἐκχ- 
- -" “ - ᾽ - ’ 2 πρὶ 

φεύξῃ τὸ κοίμα τοῦ ϑεοῦ; 4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ 
4Ἁ - -« 4 - ῳ - [2 ᾿ 

2 Ρ0ὲ 8, 1δ. χχὶ τῆς ἀγτοχῆς χαὶ τῆς μαχροϑυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ 
᾿ Α “ Ω. “ ’ : ΗΒ Υ̓ : ἢ . δὲ Α λ - 

χρηστὸν τοῦ ϑεοῦ εἰς μεταγτοιάν σὲ ἄγει; Ὁ κατὰ δὲ τὴν σκληρὸ- 
Α ᾽ .- “-“ Α 

τητὰ σου καὶ ἀμετανύητον καρδίαν ϑησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν 
-» ν - -“ ., 2 

ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποχαλύιρεως δικαιοχρισίας τοῦ ϑεοῦ, Ὁ ὃς ἀπο- 
᾿ - Ὧν φ΄ Α 

δώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, 1 τοῖς μὲν καϑ᾽ νπομονγὴν 
Υ 3 - ’, Α Α Δ.} ἬΝ - Ἁ 5 

ἔργου ἀγαϑοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφϑαρσίαν ζητοῦσιν ζω» αἰω- 
ὃ .- Α Α “- ΑἉ - 

ΡΝ 1,16, 410» ὃ τοῖς δὲ ἐξ ἐριϑείας καὶ ἀπειϑοῦσιν μὲν τῇ ἀληθείᾳ, πει- 
᾽ Α -«- 4Ἁ 4 

Ἐρὶι 4, δι. ϑομέφοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ ϑυμός. 9. θλίψις καὶ στενοχωρία 
1, 16. ῥγὶ ν Δ ’ “ ᾿ ν , 3 
,16. ἐπι πᾶσαν ψυχὴν ἀνϑρωπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακὸν, [ου- 

’ - «Ὁ . 4 4 ’ δαίου τε πρῶτον χαὶ Ἕλληνος 10Θ δόξα δὲ καὶ τιμῇ καὶ εἰρήνη 
4 »ς 59 - 2 

παντί τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαϑόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 
3 ’ 9 »“" - [νὰ 

11 Οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ ϑεῷ. 12. ὅσοι 
ἢ »,.» σ΄ 4 “ , “"ι5καὶ ; 

γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀτόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἕν νόμῳ 

ἘΓΡῺ 6, 9. εἰς 

2. δὲ (εἰ. Τῃάτί δὰ ΤῊΡΗ Οδς Τοτχὶ 41)... Ο 415 ἃ 6 νβ σῸοΡ δύ ΟἿΥ 

Ῥεϊδρ γαρ .. 28. δοί μα! ογὴ | χρέμα, πο κρῖμα οἷ. ΝΡ; οἔ ᾿ηρχῖπ 8 
δ᾽ Δα Μο 12, 40. ᾿ ᾿ 

8. τουτο..Α τουτῶ 

δ. αποκαλυμέως (εἴ. Οτϑ 4] τοι [τἶπὶ ΟὙρ 1 ςἱ 4]}... α ΟἌΘ ΒΓ] αντα- 
ποδοσεὼς (Δοίητο 5 νεηῖοΐ ἐϊδὲὶ γοἰγιφιιξίο ἐπα δὲ δὲ υοηΐϑὲ ἐϊδὲ ἐιαϊοίμηι 

αοριῖηῖ; οὶ ὮΡΡ οἵὰ ργίογα 84 οἱ) | δικανοχρισιας (Οτ! δικαιοσινης) ς. 

ΑΒ ΕΘ 8] βαΐ τὴι ἃ 6 ρὶ νρ 5.7 ὁ0Ρ ἃ] Ονϑ Επ5Ρ8 638 Τγατῃ Οδς [τἰμὶ 
ΟΥρ Τμοϊ αἱΤ.. Ὴ (Οπον γαγβυβ. οὐ) ΚΙ, 8] ἴθ 675 ΒΥΥΡ (6 γ0) τ Ρ 

Β1π|8. Ογϑ Ἐπι868 οἱρ8 113: 166 Ἐ 013, 165 5. ΟἿ ΤῊ ἀγίβδορα 4] τὰ Ματὶ 
ῬτΆθιῃ καὶ (:: οὗ Βϑῖϑῃ. σοιητη. 6γ.}. χη τοῦ ϑεοῖ; (ἀπίοθϑ ἄγει.) 

8. Α ἐρηϑεέιας, Β᾽ ἐρειϑιας οἰ -ϑειας, τ" ἐριϑιας οἰ ἢ ερειϑιας, ἃ 

ἐρειϑιας. δΙτΑΙ ΠΟΥ ΑἹ [μὲν ὁ. ΑὉἜΚΙ, Αἱ αὖ να πη Αυτρ Οὐ ἘΡ]ὶ 
Οἱγ ΤΠᾶτι θα ΤῊΡΗ Οδο πὲ... 1. ὁπ ὁ. ΒΌ 6 (νν Ὁ] ποῦ δχρυίτι 

Ὧ60 ρρὶδῖ τη) ΘῊΡ 1910 (τοὺς δὲ απιστοις κ. καταφρονήταις κ'. 
απειϑουσι τη αλ. πειϑομ. δὲ τὴ αδ.ΡΘδ;|} οργὴ κι΄ ϑυμ. (60) 6. ΑΒΗ 6 
δ1δ νν μὶ ΤἜρΡἢΠ19 Οὐ Ερη θδπὶ ΤῊΡΕ ρρίδι,  ς ϑυμι. κι 907. 6. Ὁ Κι, 
8] ΡΙΘΥ Β.Ὺ}Ρ ΟἿιν (οἴ,511.6) Τηᾶγι Οος 

9. ιουδανοι οὐ ἑἐλληνος.., α 1. 87. 109. αὶ ἐουδανω οἱ ἐλληνι 

10. δὲ (εὐ. Οἢν Ὑπᾶγε ΤΠρΡῃ Οδο Ιγἷπὶ Ἐπ δ 41)... 118. 415 Οὐ οτὰ [ἃ καὶ 
τω ε0γ. τὸ αγ. παντι 

11. προσωπολημψ. ς. ΑΒΡ'α .- ς -ληψ. ς. Ὁ Εν ἀἴγκι, 4] αὐ νά γ οτηη 
“νοι τω 



ἴπ α Βοπίοι οὐ Ιυάδθοβ. Ὑδηα 16ρ]5 Β]οτίδεῖο. ΒΟΜ. 2.206. 2349 

ζ ᾿ ὲ ἢ ἢ ε,» . ἡ ἥμαρτον, διὰ ψόμου κριϑήσονται᾽ 18 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου τα ,5:. 
᾽ὔ 4 « » 9 2 ἐ Α ’ ’ 

δίκαιοι παρὰ τῷ ϑεῷ, αλλ οἱ ποιηταὶ νόμον δικαιωθϑήσονται. 
σ 4 ᾽ 4 ᾿Ὶ ’ Υ̓ - -« 

14 ὅταν γὰρ ἔϑνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶ- 
τ ’ Ἁ “- Α 

σιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσίν νόμος, 15. οἵτινες ἐνδεῖ. Ἠδ 5,10. 
.Υ γε ’ Α 9 - » 

κνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συν- Βο 5, 1. 
ΝΕ] - - »"“ 

μαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων 106 ἐν ἡμέρᾳ ὅτϑ 

-.ὠ. ζ , Α Ἂ τ“ 3 , Ἁ Α 3 - ἢ , 

χρινεῖ 0Ο ϑεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνϑρώπων κατὰ τὸ ευαγγέλιον μου 15 35. 
»" Ὁ ᾿ -ΟΡὝ. 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 1 εἰ δὲ σὺ Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπανα- 
᾿ ν. - - Α 2 

παύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν ϑεῷ 18 καὶ γινώσκεις τὸ ϑέλημα καὶ ῬΜῚ τν το. 

δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, 19. πέποι- Μ' 15, τ4- 
Α Γ᾿ “- - « 

ϑάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σχότει, 20 παι- 

12. ἐν νομὼ (ἴα οἱ. Οσειθ),,. 8.166 ΟἸχόοτα (ηοηΐχι) ΜΟΙ ρίρα ΤΗρΗἰχὶ 
αὐ ὁοπὶ Οροθοτῃ ἐγγομοῶς 

18. νομοι! ΡΥ ὁ. ΑΒΡΕΟ ἃ] θδπι.. ς (690) ργϑϑῖὴ τοι; ὁ. ΚΙ, 8] οῃρδ Ρ] 
Μοϊοηορῖρῃ ΟἿν Τμᾶτγι Ῥ]οί ἃ] [ τω 6. Δ ἜΟΘΚΙ, ἃ] υὐ να τ ΟΥηη 
Μοϊοπθρίρῃ ΟἿν Τπάγέ αἱ τὰ .. οτὰ ΒῸ "ἢ, Τ [τὸ] ] α αλλα ποιηταυ! 
γομοι! 8686 6. ΑΒΆ ἴα 4] Ῥ διὰ... ς (6090) ργϑϑι τοι; 6. Ὁ ἘἾΕΚΕΙ, 8] Ἰοηρθ 
ΡῚ Μείοῃ δρῖρΡῃ Οὴν Ὑμᾶγὶ Ῥμοί ἃ] [ δικαιωϑήσονταν .. α 5 δΔἂά 
παρα ϑεὼ 

14. γαρ (εἰ. ΟἸ6πὶ ἃ] τὴῦ οἰΕΥ εἶδ), α (ς ἐπόηι αμὸ αμξθηι) ἀχτὴ ΟΥἶ 

([ οι) δὲ (ἀδίμυῦνγ ρέξαπι)  ἐϑνή .. α Ὀτϑθιι τὰ Ϊ 'ποιώσυν ο. ΑΒ 819 
(Ἴοὰ Οτϑ Ὅλ, ἰΐίθη -ουσὺν ΐα 418... ς ποιὴ α. ΡῈ 84] ρ]ὶ εν 
Τμᾶτί Αἱ, ἰΐθπι σονὲν Κα, ΑἸ1| οὐτον (οἴ. ΟἸοα Οὐ ᾿Ἱ τη Απρ' 8]) .. Ν 
ἄασνρ Οτ Ηἰ] Ῥο]ὰρ ΕἸ: οὐ τοιοῦτον 

1ὅ. αὶ ἐνδιγνυνταν (α ἐνδικν.)}} συνμαρτ. ς. ΑΒΈα ὡς ἴῃ 49. συμμ. α. Β᾿ ἢ 
ὈΈΘΚΙ, οἷς Ϊ αὐτῶν τῆς συνειδι ὁ. ΑΒΚΊ, οἷς (εἴ. Οτϑ 41)... θΕ6 νν ὑτὴ 

Αι τ. συν. αὐτῶν (οἰ. αὐτοῖς τ. συν. ν6] αὐτοὺς τ. σ. αὐτῶν Ιοσίτατ)} 

α τῶν διαλογισμῶν 

16. οτε 6. ῬΕΘΚΙ, ἃ] Ἰοῆρα ρὶ ἃ α ρὶ νρ (οἴ. διὰ ἔπ ἀοτηϊα μι87]) ΒυΓΡ Αἰ 

ΟἿν Τηάγι ΤΉΡΗ Οες (Ογγῆῦβ Ἦταν κρινὴ) Ἰυ: ἃ] .. Τὴ ἧ ὁ. ΑΒ (εν ἤ 
πμερ.) 413 [0] ἃ] ΒΥ ὁορ Ογγ Ῥδι (ἐν ἢ) Απὶρ Αὰρ Αὐαῦτϑὲ [ μου (θ,. 
ΟΥ̓ 1415 018. φ(47 4] τὴ)... οπὶ 37. ἀ" Μοϊοηίοτί 5,18. 42. 48. οτὴ 
κατα το εὖ. μ. [ δια τὸ χὺ (ἰᾳ εἴ. 1417 4] τὴὰ ; Β ὃ. πῦ τῇ, ΟΣ ἐν χῶ 
τι, Μοϊοιι οτί οτὴ 1)... θῈ ἃ 6 βὶ Απὶρ δᾶὰ τοι! κυροῦ ἥμῶων ᾿ 

17. εν δὲ 6. ΑΒΌ ἜΚ ἃ] ρῖη ἃ 6 ρὶ νρ ἃ] πὰ ΟἹδπὶ τύρὲς ἃ Τπᾶττθορ (οὐ 
κατ᾽ ἐρώτησιν, ὥς τινες ὑπέλαβον, ἀναγνωστέον εἴ0) Ὀ1ἃ Π4πὶ ΤΊΡΕ 
νη] δὲ τὰ .. ς (-Ξ-ῦ 82 888 τυτβὰβ ΟΡ) ἐδέ ([ἴὰ ς 6, βοἃ ἔδε ς (. τ, οἴ6) 
ας. Ρ Ἦν, ἃ] Ρ] Β.1Ρ αἱ ΟἿν Τμάγχι Ὑμᾶτταορ Οδο (:: ΟΥ̓ 6] ΟὮ. δοτηπι. ογ.)] 
κ ἐπαναπαιει, 11. -παῖσεν [ νομὼ 6. ΑΒΌΐ 416 ΟἹθ 1 Ομ γόοτῃ οἰ 

ΟἸγμο801 Ὅλη... ς (6 Ὁ90) ργάθιῃ τω ς, ΡἮἜΚΙ, ἃ] ρον Τάτ ΤῊΡΗ 
Οες (Ομ) 



9560 ΒΟΜ. 2, 31. Ιυδἀδοὶ ἔγαϑίτα ρ]ουδηΐαν 1666 οἱ οἰτουτη οἰ Β:0}6; 

δευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον. νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς 
, .,. -“ » ’ 9 “,ιτ:τ, ᾿ 91 ες. 5 , ΦΨ 

γνώσεως καὶ της ἀληϑείας ἕν τῷ νόμῳ 0 οὐν διδάσκων 8τδ- 
Α 2 ’ ε ; Α ’ ’, 

ρον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; 0Ο κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; 

22. ὁ “λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχδύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ δἴδωλα 
ἱεροσυλεῖς; 28 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ 

, Α Α 2 , 4 ᾿ ᾿ “- “- ». ἐν» 
"Ἐ6 δ8,6, ψύμου τὸν ϑεὸν ἀτιμάζεις; 24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ δι᾿ ὑμᾶς 

1 0 1,19, βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, καϑὼς γέγραπται. 20 περιτομὴ μὸν 
γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς᾽ ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ 
περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 20 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ 
δικαιώματα τοῦ νόμον φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περι- 
τομὴν λογισϑήσεται; 21 καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν 
γῦμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην 

, 3 Α ς» »“» “-,} «ν 3 ϑωολ {»ἦ πὰ 

γόμου. 28 οὐ γὰρ ὃ ἐν τῷ φανερῷ ᾿Ιουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ 
“7 ἢ ᾽- γ).λ ε» » “» ἊΞ 

φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή 29 ἀλλὰ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ιουδαῖος, 

καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος. οὐκ 
4 3 ’ 3 3 ϑ - -“ 

ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ϑεοῦ. 

ΠΙ. 
"} - 4 -" 

1 Τί οὐν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περι- 
“- 4 ’ « 

τομῆς; 42 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπι- 

20. διδασκ. νηπίων .. Α οἵα (δ. δηίθ παιδ. Ροῃ) 

21. ἐτερον .. 1, 815 τὸν ἐτέρον 

25. πρασσῆς (εἴ. ΜοϊοπΘΡΙΡΒ Ὁ)141156 (0) .. Ὁ" φυλασσῆς, ἰΐθτα οὔϑεγυεβ 
(ἃ 6 νϑὺ νϑὶ (αἱ νροάὰά Αυρὶὴ ομϑίοαΐαβ ἃ 6 νῃ Αὺρ ἃ] 

26. τα δικαιωματα ... α κ᾿" Βαυ]" δικαίωμα 1, 81] δὼ φυλασσεε | οὐχι 
ὃ. ΡΕΘΚΙ, ἃ] (6σ οἵὴη (Α ποῃ 1ἰᾳαθῦ) ΟἿγ Τμᾶτὶ ΤῊΡΙ Οδο.. 1 οὐχ 
ς. Β 44. δὴ 

21. ἃ 8 οπῃ ἡ ἐκ φυσ. ἀαχροβ. Ϊ Θ᾽ 82 1, νόμου; 
28. 29. Ηδϑο βαδϑηΐ οἱ. Οὐ Επυιβιρδὶ 88.262 βὲρ 

29. αλλα ο. ΒΡἴα οἷς .. ς αλλ 6. Αὐ ΤΡ ΕΥ̓ ἀΐγΕ 517, 4] αἱ νά τγ ὑ]ὸσ Οὐ Εἰ 
οἷο [ἐν 866 .. α ἃ 6 ρὶ ος (εἰγοιηιοίδίο οογϊδ φιὴ ] ου ὃ (813 οἴη) ἐπαεν. 
οὐκ εξ α. αλλ (44. οτη) ἐκ του (Ὁ [ἘΡΡ δε 117 α 41 Ομ) ϑὲ. (Ὁ Ἔ 
ἀ ὁ νᾷ 8] ρρἷδὶ δὰὰ ἐστιν)... 417." ΟἸ}ν (οἴτλοΒς 5) ὁγὴ 

ΠΙ. 1. ἃ χὰ ἥ 
2. πολν.. 120. (εἴ. 6445) Ῥμοὶ πολλή [| μὲν (4138 οπι) γαρ (Βγγ δεῖ υῖν 
ΑΧΤα ΔΥῪ [86 ΔΙῚ Δγ6 τοῦτο] οπὰ αἰγατηα) 6. ΑΡΡἾΚΙ, 8] ΡΙ]ῈΓ ΒΥγΡ Τῃάσὶ 
Ῥμοὶ ΤΏΡ Οθο.. ἴῃ οἵὴ γὰρ ὁ. ΒΡ ἘΑα 4158 ἃ ὁ καὶ υρ ΟἿἷγ Αὰὺρ 8] (Επ8 
ἄθπι θθγθ σρωτον γαρ ἐπιστευϑῆσαν οἷο, ἰΐεπι πρωτοι αὐὑβᾳ οτν 47.τος 



ἐδιήθῃ νϑ]ϑηΐ ἄσὶ ἀϊοία Τὰ ἀδο185 ογοάϊέβ. ἘΟΜ.8,10.. 9551 
---- τὉὖὖὃὦἝἯ͵. . 

’ Α ’ « 

στεύυϑησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. 8 τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν τινες, μὴ 
ε 3 3 - “- - 

ἢ ἀπιστία αὑτῶν τὴν πίστιν τοῦ ϑεοῦ καταργήσει; 4 μὴ γένοιτο᾽ 
γρέσθω δὲ ὁ ϑεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καϑὼρ 

ΤΙΣ 1, 3. 

γέγραπται Ὅπως ἂν διιαιωϑῇς ἐν τοῖς λόγοις σον καὶ νικήσῃς ἀπε βιδηιῦ 

τῷ κρίνεσϑαί σε. ὅ εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν ϑεοῦ δικαιοσύνην συνί. 

στησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ ϑεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ 
᾿ . “ “- ἄνϑρωπον λέγω. Ὁ μὴ γένοιτο᾽ ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ ϑεὸς τὸν κόσμον; 

ϑ 4 « ὔ - - - “ 

ἴ εἰ γὰρ ἡ ἀλήϑεια τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν 
3 ᾿Ὶ ’ 3 - ᾽ Υ͂ 3 Α « « Α ’ 4 

δίς τὴν δύξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 8 καὶ 
Ἁ ᾿ ’ Α ’ , ς - ’ Ο 

μῃ καϑὼς βλασφημουμεϑα καὶ καϑώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι 
᾿ , ν. Ψ ᾽ ΟΣ ,ὕ τ , , Ἢ ἤ 

ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλϑῃ τὰ ἀγαϑά; ὧν τὸ κρίμα ἔρδικόν 
ἐστιν. 

Ύ 9 Τί οὖν; προεχόμεϑα; οὐ πάντως" προῃτιασάμεϑα γὰρ Ἶου- 
Ἁ 

δαίους τὲ καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι, 10 καϑὼς 

᾿ Οτΐ οἰοδὶ [εἰ δὲ πρῶτοι ἐχεῖνοι ἐπιστ. εἰο] Βα)  ἐπιστευϑήσαν. 
Ἐ δἀὰ αυὔτοις (ἃ 6 καὶ νρὶ ογεάϊέα βιιπὲ ἐ{{18) 

8. [η τί γὰρ εἰ ἡπ. τινες; [ ηπιστήησαν ..Α ηπειϑησαν (Ρεῖδῃ ἀείτα θεν 
γιπῆ) | 1, 81 ΟἸγῖθοβο 3 ραιχί καταργησή 

4, γινεσϑὼ (οἱ. Ὠϊὰ 41:}1, 41] ΟἿἿ γενεσϑω, Ογέόδί οχ γενηϑήητω) .. ἃ 
ἐστω, Ἰΐθτη ε8ὲ ἃ 6 νῷ; ΒΥ1 ΟΥ̓Ρ 8], ὶ ε8ὲ ατιὲ 6βέο, ΑἸηὉ αἱ δὲ] δὲ... α ἃ ὁ αὶ 

νροδὰ ρβγγ ΟΥΡ 8] γαρ [| χαϑως.. Β Τπάχιί, χαϑαπσερ, 18. ὡς, 10. καϑὸ 
Ι νικησὴς .. ΑὉΕΥΘΙ 4] νιχήσεις 

δ. ϑέοι δικαιοσυνὴν .. α δὶ γᾷ ἃ] δικ. ϑεουΐκατα ανϑρωπον (οτη ΟἸοτα 
κι ανϑρ. λεγω) .. εἀὰ ἂρ Επ (,»ἴμι ααἱθυδάδτῃ οἰΐδηι ΟΥ. ΘΧχ. δὶς - αὐν. 

λοπιΐηθδ, οἱ ταδρὶδβ βδοαμάπτη πο Βοηβαπι ν᾽ θα ΓΥ ΘΟῊν ΘΗἾΪΓΘ 4886 

αἀϊχὶ : -- ϑεσπηᾶάμτη μος νογῸ αυοᾶ ἴῃ 1,80. ἜΧχ. οὖ ΠΟΒ 1118 αὐ. ἱηνϑηῖ- 

ΤΩ 8 - ϑοοπάμηι ποηιϊηθηι οἰ6) κατὰ ανϑρωπὼν (οτηΐβδο λεχω), ἰΐθτη 
ῬΑ φιῖ ἵηζετὲ ἴταηι ϑαηι ποηυϊμίδιδ, ᾿ζθτα δου, Βα ΔΟΙὮΡΡ ἰηδυ- 

ΡΟΣ δαᾶ εἰ ἄος ἰοηιιοῦν πιοῦ Ἀοηιϊπιίηι 

1. γαρ.. Α 817 ΒαΥ] 8] οορ δ δὲ 

8. και καϑως .. ΒΚ 813 ΔῚΡ οἴῃ καὶ  οτι... α δὶ 6 νξ Ἐρ᾿ρ 8 ΡΡ δῇ τὰ 
οἵη [τὰ κακαω... ἢ οἵἡ ("Ὁ δα) τα 

9. προεχομεϑα (ΑΙ, αἱ -ωμεϑα) .. δοίμῃαϊ ἐρουμὲν.. τα 81. ἃ δ᾽ ΒΓ 
ΑτΘ Τπᾶγὲ ΟἸγθοβο 3 βουβομο] οἰοδὶ Ατηργβίε ἃ ἘὰΓ προκατέχομεν 
(ΤΒάτε δεν κατέχομεν, ἃ 6 ρα οἷο ἐδπϑημι8) περισσον, ἰἰάοτα (6χο 81.) 
ΒΥΥΡ δοίμαι οτὴ οὐ παντ. (Ε 6χ ἢ οὐ τ σοημῆδντῦ: τὸ ουν προκατεχο-- 

μεϑα [ἰἰὰ 'ρ8βθ αὐἱάθιῃ ΡΛ ΟΧ πορ]ροπείδ αἱ να] οὐ παντ. [ »᾽α 
81. 89." ΟὨσῆαοβο 3 Ορούο ἡτιασαμεθα, ἰίθια ἃ 6 δὶ γΒ Ρρ δὲ οαιδαξὲ 
ϑιηιιϑ ] Ὁἢ οτὴ γὰρ [Α ιουδ. τε πρῶτον καὶ [ 6 απαντας [υφ .. Β ὑπὸ 
(ΟἸθαι ον» ὑπο αμαρτια») 

8, 19. 
648, 1δ. 

8, 1. 

11, 82. 
64 8, 23 



“Ὀε 18 (ὦ), 

Ῥκὅ, 10. 
140, 8. 

9, 98 (10, 7.) 
55 δυ, Ἴ 5. 

40. 35 (86), 

Φ}Ρ51432(142),2, 
64 3, 16. 

Ι, 11. 

4559 ΒΟΜ.8,11. Οἴηπθ8β ρϑυίτοσ βοῃΐθβ οούϑι 460 8408 6886 
ἡμκουπαριδοκο μιν δος το τ τορι κῆρ ουνιώρ. τοκαο τ ἐλ τυεύμονὰ ρον δύιον, ἐργουοι μμλ δ κνδοτοκοῤο με κονιννιῦ τ τνααίτόποτδητονϑντὐὰ χυναίεννα δὴ, ἐρπονννπαν! ον τὸς» ----ὐρνονδτ τσ ρου τ ον το ταντουντιῦν ραν τους οτος δ δ ν δ οι δεποις πδλυνυυοον το στευνυκο, στον νϑυνιντοΐρε κοῖς. ματα κιήρμι ύμκις μερνταστατακαο 

τ  ἡὐαπταν ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς, 11 οὐκ ἔστιν ὁ συνιὼν, 

οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν ϑεόν᾽ 12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώ- 
. 5. Γ᾿ - ’ » Ὗν “ .«» ᾿ 

ϑησαν᾽ οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 18 τάφος 
3 ᾽; [ ’ 2 - “- ᾽ 3 “- 3 - Ε}Ὶ 

ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὑτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς 
ΟῚ - ξ - ΑἉ 

ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 14 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας 
᾽ οί 2 “ ς ’ ᾿ -- 3 ἢ ΄ ’ ΑἉἫ 

γέμει. 1Ὁ ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐχχέαι αἷμα, 10 σύντριμμα καὶ 
, 3 - « - Ρ] - Α ς ᾿Ὶ 5» 3 » 

ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 1 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνω- 
’ “- “-“ »- - 

4.σαν. 18 οὐκ ἔστιν φόβος ϑεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῶν. 
19 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα 
πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ ϑεῷ. 

20 διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
αὐτοῦ᾽ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνῃ ϑεοῦ περανέρωται, μαρ- 
τυρουμένῃη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, 22. δικαιοσύνη δὲ 

ϑεοῦ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 

10. οτι (οἰ, Τμᾶτι ΤῊρΡἢ Οδ0) .. 84] ρ] 880 νν τὴῦ (β6ἃ ποῃ ἃ 6 ρὶ νῷ ΒΥ7Ρ) 
ΟὨγ οἱ οὐδὲ... θυ" ουδ 

11, ο συνίων Ο. ΘΕΚῚ, 8] αὖ νὰν οτὴῃ [πδίϊη 418] 334. (ἢν Τηᾶτίὶ θδπὶ ΤῊΡΗ 
Οδθο. Ῥσγδοίθγθα βου ρϑίιηυβ σιηνῶν αὐ ΚΙ, ἃ] αἱ νάϊγ ρΡ]; ἴῃ συνέων, 
ἢ (βορὰ Ιάθπὶ συνοῦσιν 2 Οο 10, 12.) ἃ] συνιών. ΟΥ̓ δὰ Μι 18, 18. 

οὐ πὶ ὁπ ὁ 6. ΑΒ6 [μη [0] ἐκζητ. .. οτὴ ὁ Β (ζητων) α 
12. ηχρεωϑησαν ο. ΑΒ θα (:: υὐ αἀχρέος ρῥ΄Ὸ αχρέιος) .. ς 1π 49. 

ἠχρειωϑ. α. ΒΘ ΓΕΚΙ, 8] οοσγίθ ρ]οσ (1 πἢ 1, ΧΧ, 864 ΑἸ ἐοβία Βαθθσο 
ἤχρεωϑ.) ] ποίων .. ΘῈ ρύϑϑιη ὁ (ἃ 6 νρ ψιὶ Ταοσϊαϊ, κα ξαοίοπ8 αμὶ χιιὶ 

)αοἰαι) 1 8 θ17." ΒΥΥ δϑίἢ ΔῚΡ οἵὴ οὐκ ἔστιν 8560 
18. Α 17. 14. Αἱ λαρυξ (α -ουνξ) 

14. ων τὸ στομα .. Β 17. δΔἀὰ αὐτων, (ΟΥΡ δὲ 08 δογιπι) Ὠἴης μη [αὐτῶ»] 

19. λαλει.. ὉἶΕα 12.166} λέγει, ἰΐοπι ἢ αὶ ἀϊοῖξ (κΐδδ ἃ ὁ νᾷ ον λαλεε Ῥτὸ 
λέγει, ζοφιιῖξιν υτὸ αϊοῖι) 

20. εξ ε07. νο. οὐ δικανωθ. 6. ΑΒΚΙ, 8] υἱ ναΐγ οτὴη νρ (οἷ. δῖα 81) σὺ Ρ 
ΒΥΥΌΓ οίο, . ΘΕΕ6 ἃ 6 ἔξ ἔα 4] Ατηυϑί ἃ] οὖ" δικ. ἐξ ερ7. νο.] ἐπιγτνῶ- 
σις .. Εα -σέεὼως (ρ ασηΐξο ἐ 18) 

21, πεφανέρωται .. αὐ σ᾿ (Ρ6Γ δυσόσϑιὴ) ρύϑβθροῃ δια πίστεως ἐὺ χὺ εἰς 
παντας καὶ ἐπὶ παντας (δ᾽ ε. πα. ποῃ δχργίμἱέ ουσόσ αὐ νάϊγ ἐη186]- 
Ιθοἰο) [ μαρτυρουμενη (Ἰΐα Ὁ550).. Ὁἢ 4] -ρομιενῆ 

22. εησοι; χριστου 6. ΟΡΕΡΟΚΙ, ἃ] υἱ να τ οτὴῃ νν οἵ Ο]Ἰοῖὴ Οὐ Τμαγί 

ΤῆρΡἢ Οθο Ῥεῖδὰρ Απιοσβί Οἤγοιῃ Βεᾶ ... Α ἐν χριστω τἤσου .. ΟἿΓ οχἿὴ 
. μη οἵη νῆσον ς. Β Μοϊοπίοτί [ εἰς πσαντ. καὶ (Ατηρ τϑέ υεῖ, δτὼ ἀδιϊὰ 

81 διὰ οἵὴ εἰς πα. κι) ἐπὶ παντ. ὁ. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ἸΙοηρ6 ΡΙΟΥ Βυτυ τ Δ ΥΡ 5] 
νυν Τμάγιἀϊ8 (ἢν ΤῊΡΕ Οδο ΑἸαρτϑὶ αξίχι Οσἤγοιη Βοᾶ.. 6090 1. οἵη 
καὶ ἐπι παντ. 6. ΑΒΟ (0ρ 8δί μα! Ἀγτὴ 89 ΟἸϑῖα ΟΥ (4}1ἀ 1} Ηἷ8: δεκαιο-- 



ναὶ σταία ἀοἱ ἀ6 ΟἸγῖϑίο δχρίδίοτι μαρία. ΒΟΜ. 8,80. 958 

’ 9 , 23 ᾽. , ᾿ σ 4 
πιστεύοντας. οὐ γὰρ ἔστιν διαστολή᾽ 28 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ 
ε » » ’ »" “- ’ Ἢ “» ἢ ΡΕ 
υστεροῦνται τῆς δύξης τοῦ ϑεοῦ, 24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ 

10, 12. 

’ - 3 ’ - » ᾿ “ ε 

χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ]ησοῦ, 20 ὃν προΐξ-11ο 5, 5. 
[ Α « ’ Α ’ 4 ἊΝ; .] - »ἤ Σ Βω 

ϑετο ὁ ϑεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστδως ἕν τῷ αὐτοῦ αἴματι, εἰς ἔν- 
δειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων 
«ς 3 “- -« - - Ε “- 

ἁμαρτημάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ ϑεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς 
’ -ΡὝἦἅ - “- - 

δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ 
-» Α 

δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως. 
. “-. ΐ΄ « ἴω 

21 Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσϑη. διὰ ποίου νόμου; τῶν 
μ᾿ 3 Α » 

ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. 28 λογιζόμεϑα οὖν δικαιοῦ-: 
Α .) 

σϑαι πίστει ἄνϑρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ ϑεὸς 
᾽ 5 ἃ 4») - 4ἉἋ Α 4 - 0 3 ᾽ . ε ᾿ [4] 

μόνων; οὐχι καὶ ἐθνῶν ; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 80 ἐπείπερ εἷς ὁ ϑεὺς ὃς 

συνὴν τὴν ἐκ πιστ. τὸ χὺ ητις πεφανερωται εἰς πα. τους πιστ.) Ογγϑοὶ 
Αυὖυρ Βυΐοιι 

25. Ἐὰ ἐλαστήρειον, ΒΓ" εἰλαστ. [ διὰ πίστεως (α΄) ς. ΟΡ Ἐα 416 ΟΥ 
ΕΒΡ8 ἴ6Γ Β848 Ογγϑοῖ Ῥδπ ΤΉΡὮ .. ΡἾδη6 οἵὰ ἃ Οἤγθοτα οἱ Ὁ μοβο5ςς 
ς δ, τῆης πι. 6. ΒΟ ΡΟ ΕΚΙ, 4] Ρ]6γ ΟἸγῖχὶ Τῃαγὶ Οοϑο[ αὑτοῦ ΡΥ .. Β 8] 
εαντου | παφεσιν (εἰ. ΟΥ εἰ6) .. 46. πωρωσιν (Β6ἃ πε6ο ΟἸΥ ποὸ ΤΊΡΆ), 

609. 116. παραινεσιν, ἀ" 6 Ατρ ΑἸιογβὶ Ῥο] αρόοτα ργοροϑέδιηι 

26. τῆν ας. ΑΒΟΡ ἢ" 4] (Ρα 812 ἰχϑηβιϊαηΐ ἃ διὲκ. αὐτου ν. 3ὅ. δά διὲκ. αὐτοῦ 
ν. 26.) ΟἸδα Ογτγϑοῖς, ς ὁπ 6. Ὁ ΚἜΚΙ, 8] ρ]εγ ΟἿν Τμάγι ΤῊΡΑ Οδς 
καὶ (Ρ6 ἃ] ἔξ ἔα 41 ΑἸηρτβί οτι) δικανουντα .. Ὀ" κ΄ δικαίουν πίστεως 

ο. Εα δὅ3. ὁ (οτῃ νοοο χὺ Δα] οία [455] πᾶ οτὴ ξα εὖ) ἢ ρ'.. ς (69) [μη 
τἀὰ νησου 6. ΑΒΟΚ 8] Ρὶ ἀλὴ δὰ ἔπ 8] 500ῪΡ δϑίἢ δ] Οἢγν ΤΠρΡἢ ΟοοΣ Αὐρ 
Οτοβ, ἰΐδπι νῷ ὁορ ΤΒάτί Ρεὶὰρ Αὐιοτβὲ Εαΐ τεῦ χὺ, ἀ" χὺ τῦ, ΒΥΥ ἃγ9 

του κυρίου ἡμῶν τὸ (δτθ οπι) χὺ, ἰΐετη ΕΥ̓ ἀἰτι, 41 ἔδγοδδ ΟἸθτα Οοοἷ 

νῆσουν 

21. ἡ καυχησις (4" ἐιδε!οαίϊο) .. Εὰ ἃ ὁ ἦξρ νρ ΤἬρῃδοαι Απρὶ 4] (βεά 
ποη Αὐσ' Τίοἢ 41) δάά σου { οὐχν .. Ὁἢ οὐκ... Ἐα οὐ Ὁ" ὁπ δια 866 

98. υἘ Εὐαίτκ 4] λογιζωμεϑα  ουὐν 6. ΒΟΡ ΕΠ, 81 Ιοῆρα Ρ] βυγπῦ 4] 
ΟἿν Τμᾶγε ΤῊΡΗ Οδςο .. Θ᾽ 52 ἴῃ γαρ 6. Δ ἜΕΑ 8] ἃ ὁ ἔρ νᾷ 
6ῸΡ ἃΓΡ Ογὺ πὶ Αυρὶ 4] | δικ. πεστ. α. ὁ. ΑΒΟΡῈ ἃ] ἃ ε (βεἃ ἀ λο- 
πιΐηιη Ῥτὸ -π6π1)} ΟΡ .. Βα ἔρ νᾷ δοίμαιγ 4] Ατρ' 4] πὰ διὲκ. ανϑρ. δια 
πιστεως, ἰΐοτι ς (ΞΞ ΟΡ" 82) πιστ. δικ. ανϑρ. 6. ΚΙ, ἃ] Ἰοῃρξ Ρ] ΒυυθΓ ἃ] 

ΟἿγν ΤΒατγί 8] 

49. ἤ (αὐ νάϊ 89.» ΤΟ] ΆπΟΣτ 106 μη, 11. εὐ, ἀ 8 ἔα νρ ῥρίδὶ απ) .. 814 
Τμᾶτι οτὰ  μόοψων ὁ. Β 8] ρ]υ510 ΟἹο3 ΑἸΩΣ 10] δ ηοστ 106 ΟΥγίαὶ 101 
ΟὨγΐ (βθὰ ναγίδηὶ τη85) ΤΊ Ρἢ (βεὰ ΟἿ Αἰ Τα] δῃ ρΡοβὲ νοιυνδ. ΡΟὨ)... 
ΡῈ μονγος .. ς ἴζπ μόνον 6. ΑΟΒΟΚΙ, 8] Ἰοηρθ 0] (ἃ 6 ἢ ρὶ νᾳ ρῥρἰδ' ἑαη- 
ἐιπι) Ογγδάον 861 ΑἸ Τμάγι Οοο [ οὐχι (ΕΘ οὐχε) καὺ 6. ΑΒΟΌΕΒΟΚ 8] 
ἃ οἷ νᾷ “ον 81] ΟἹ δῖ Εἰιδάθπι 1680 ΑἸἢ Ογτίαὶ 101 (ΤᾺ ὐΥ ἀλλὰ καὶ) 
ΟΠ γποβο 1 Πδπὶ ῥοὶϑὲ,, ς (ΞΞ ΟΡ 852) οὐχε δὲ καν 6. 1, ἃ] Ρ]ΘῚ ΒΥ.Ρ 
Ογτϑάον 851 Τιάγὶ ΟὨν ΤῊΡΗ Οθο ᾿ 

64 2, 16. 

ἘΡᾺ 4, 6. 



954 ΠΟΜ.8,81. Ιορο 468 ποη ἀδβίταϊς. 1086 ΑΡυδθδπι 

Α -“ 

δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 
- - Ἁ ᾽ 

81 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νό- 

μον ἱστάνομεν. 

Ιν. 

1 ᾿ -- Α ᾿ - 

1 Τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ 
᾽ “ἠ 

σάρκα; 2 εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ 
" ἀδ δ οὐ πρὸς ϑεύόν. ὃ τί γὰρ ἥ γραφὴ λέγει; ᾿Ἐπίστευσεν δὲ ̓ Αβραὰμ 

ιΑ3,38. “ . ’ " ΨΟῸΣ ’ 4 “φΦΩΔΣ ’ 
τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσυνην. 4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ 

᾽ ; ὡ “- Α 

ὁ μισϑὺς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα᾽ Ὁ τῷ δὲ 
ν. 3 , ’ ΣΝ νΝ - " 2 “ , 

μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπι τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογί- 
4 ’ 3 “« 3 [4 ’ Α ᾿ Α ’ 

ζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. Ὁ καϑάπερ καὶ Ζ,αυειδ λέγει 
᾿ " πρὶ ο , ζ ς ν , , 

τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνϑρώπου ᾧ 0 ϑεὸς λογίζεται δικαιοσυνὴν 

80. ἐπειπὲρ 6. Ὁ οὐ ἜΕΟΚΙ, ἃ] ῥὑ]6ῦ Ευβάθαι ΑἸἢ ΟἿγἦ Ὑπάτί ΤΠρ]ὶ 
Οδο; φιοπίατη ηιάεηι ἃ 6 ἢ ν (χιιοπ. φιϊά. ὁ 8ἰῳμαθη}) νῷ Ατὰῦ, πος 
Δἰϊίον ΒΥγα ἃ]... Οὐ 1μη 49. εὐπὲρ 6. ΑΒΟΡ Ὁ Δ]6 οοὸρ (ἰΐθιη αὶ νἱάβ 
δπ16) ΟἸοα Οὐ Ογτεία! 101 ρει δάογ 351 14 Τα ΗΙον Ῥαοΐδῃ (ϑἐμεαδηι) 
:: ἐπειπὲρ ὮΟΟ 8010 ἰοδο; εὐπὲρ δΒαθρίαβ η66 βαςί 80]6[ [ Ὁ" ΟΥ̓ οἵὰ ὁ 
(ᾳυοᾶ Βιρρὶ ν᾽ Ὁ οὐ "ἢ 

81. τστανομὲν (6) 6. ΑΒΟΡ Ὁ (ἢ περιστανομεν, ἘΚ  στωμιν) Ἐα (στα- 
γομὲν ᾿ίηθα ἰμδθαηίθ) 4] (10. συνισταν) ΟΥ Ογτϑάογδ Ῥγχοοορ 688, 
Ῥϑὰ .. ς ἱστῶμὲν ὁ. Ὁ ΚΡ ΕΚΙ, ἃ] ρὑ]6Υ (41 συνιστ) ΟἿγ Ὑπάτγι 
ΤῊΡἢ Οθο 

ΙΝ. 1. ευρηκεναν (ΔΙ5τὰβ εὐηρεστήκεναι) Ἡ. 1. 6. Β (6 811, 8564 ἂρ Μαὶ 
ΡΙΔ 16 οὁπὶ, υἱ 47." οΤη) ΚΙ, ἃ] Ἰοῃρθ Ρ]δῦ βυσαί 41] ΟἿν ΤΠ ᾶτὶ ΤᾺΡΕ Οδς 

ἰΐθλ Ῥμοΐ οἵ ἀθηπδά ἂρ Οδο.. Οδ΄ [μη ροβί ἐρουμὲν 6. ΑΟΡΈΕΟ ὅ. 

21. 18. 187, ἃ ε ἔφ νῷ ἃ] ΕἼΊΒΡΓΘΘΡ Ἷ, 11 ΟὙγβῖδρα 66 Τγαγη Ατηρυϑὲ | 
πατερα 6. ΟἾΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρα ῥοῦ ἃ ε ἢ βὶ νβ Β.ῚΡ ἃ] ΟἿν Τπάτι 
Θομηβᾶ Ῥμοί (δὶ ἄἀὰο ἂρ Ο60) Τρ! Οϑε.. α΄" 1 προπατορα ε6. 
ΑΒΟΥ ὅ. 10. 21. 187, βγγ (ραϊγίατο)ιαηι) ὁὺΡ ἃτπὶ δϑίμα Ἐπ ΟΥΤ 
ΟἸγόοσα 1 (4104 10) Ῥϑῖι (:: αὰλ6 ΑὈΥΔμδπιΐ ΔΡΡΘ]} 0 ἔα ΘηΒ εβὶ 
ΔΡ ΡΡΕΤ; ἴῃ Ν. Τ. ποὴ Ἰερί αν 41101) 

2. Ε αλλα ] ϑέὲον ὁ. ΑΒΟΡ ΕΘ 841} Ογγείδρῃ δ, ς ᾿γϑρίῃ τὸν ὁ. Ὁ ἜΕΙ, 
δὶ οογία ρον ΟἿν Τμπάτί 8] 

8. ἡ... Εὖ οἵα [ δὲ... Ρ᾽ΈΕα 8] ἃ εἴ βὶ νγρὶ 8] ΟἿγ ΟΥΡ 8] οπὶ 

4. οφειλημα (Ὀ" οφιλεμα) 6. ΑΒΟΡΕΡΟΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] ΟΥΥ ΒΙΔρἢ ΟἿΣ 
Τμάτί δ] .. ς (ΞΞ 6" 852) ργϑθῖῃ τὸ ὃ. τηΐη αὐ ναΐγ ρᾶῦς Οδς 

δ. ἀασεβη : ἰΐα ΑΒΟΡ ΛΕ ἀϊγκ(6 81}}1, οἷς... ὈἘᾺ6 ασεβὴην 

6. καϑαπὲρ καὶ δαυ. 6. ΑΒΟΚΙ, εἴς... ΕΕα καϑὼς καὶ ὁ (ὁ εἰ. 46, 
ΟἸγόοι 1) δαυνδ (ὈΕ -υειδ). 86 δαυειὸ οἴ δὰ ΜῈ 1, 1. 



ἰυϑέπ 6χσΣ 6. ΟἸχουχμοίβῖο οἱ 8118 Πἀο]. ΒΟΜ. 4,11. 39568ὅ 

᾿ ,͵ἦ᾽ν ’ [4 » » ς » , νι τ 3 

χωρὶς ἔργων ἴ Μακάριοι ᾧν ἀφέϑησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκα-5Ῥ δι(95)),.5. 
. τ λύφϑησαν αἱ ἁμαρτίαι" ὃ μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύ- 

ζ ᾿ 
ριος ἁμαρτίαν. 9 ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ 
καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γὰρ ὅτι ἐλογίσϑη τῷ ᾿Αβραὰμ ε,« 
ς ’ 3 ’ - ΎΊ ’ 9 »"» Ν ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 10 πῶς οὖν ἐλογίσϑη; ἐν περιτομῇ ὄντι 
“Ἃ 3 3 ’ 2 3 “- 3 3 9 3 ’ 4 

ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ΄ ἐν ἀκροβυστίᾳ. 11 καὶ "αἱ τ, τι. 

σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως 

τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν 
- ΑἉ ἂρ 

πιστεύοντων διὰ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισϑῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν 

2. ἀφεϑησαν... 858. 14. 120. (Ἰἴοτ Ἰὰς ΔΡ Μ11}) αφειϑησαν (Ἰίοτι 
εἀάρπι ᾿ῃ .ΧΧ) 

8. οὗ ς. ΒΡ Εὔα 67." .. ς Τὴ 49. ᾧ ς. ΑΟὐ ΚΙ, ἃ] ὑ]ὸὲῦ ἃ ε ἔξ νῷ 
οἷς ΟΥγεῖδρῃ 4] τηὰ (:: 18 ΘΧ Ἰήογθ αὖ νν. 4 οἱ ὅ; ἰΐθ υὺχ Χϑά οχ οἀὰ 
ΡΙδΣ, 88 ΑΒ 8] ρα οὗ) | Καὶ ἃ] λογισεταῦ 

9. περυτομὴν .. ΒῈ ἀ" νρϑᾶ (πο δἴὰ ἤχ ἀοιηϊὰ 41) οἰδἀᾶ 611α. (αξ 871") 
ΔΥΤΩΤΩΒ (ἴῃ εἀἀοοπβὶ οἰϑσηβι) ΑἸαρχβὲ Ῥαῖὶδρ δά μονον | και... 818 (0] 
ΒΥΤ 81 ΟἿ (οἴ, 11080 3) οχη Ϊ ἐπι 866 (οι. ΟἿγ Ογν Τμάτί οἷο) .. ὁ εἰς .. 
29. 838. οἵη | οτι : οἱ. Οὐϑδί ΟἿχ Ογγθῖαρῃ Τμαγὶ οἷς... [ζη [οτι], οἵα 
δηΐῃη Β0" 47. | Καὶ ὁπι ἡ πίστις (Α] ροβὲ δικαιοσ, ροπ)ὴ. Οτγθδὲ δὰ Ἀ, 1]. 
βίο : νομέζω δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μὴ ἐπιστήσαντας τῇ ἀκριβείᾳ τῆς 

γραφῆς ἐκτεϑήσασϑαυν (βἷς) τὸ ἀπὸ τῆς Γενέσεως ῥητόν, οὐχ ὡς Παῦλος 
αὐτὸ ἔϑηκεν ἐν τῇ ἀρχῆ. οὐκ ἄν γὰρ ὃ οὕτως ἀκριβῆς ἐξέϑετο τό 
᾿Ἐπίστευσε δὲ “Ἁβραὰμ τῷ ϑεῷ. οὕτω δὲ εἰκὸς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς γεγρά- 
φϑαν ἐν τῇ πρ. 'Ῥωμ. ἐπιστολῆ ὅτι ἐλογίσϑη ἡ πίστις τῷ ““βραὰμ 
[1666 «βραμ] εἰς δικαιοσύνην. νυνὲ δὲ ἔχομεν ἡμεῖς ““βραάμ. Οοπβί- 
τὴ 118 μἷβ Οχἷῃξ 5, Ἐυΐ, πἰδὶ αυοᾶ 8 Ἰηδηϊβίϊαβ Παθο : --- --- ,1110 

ἰΘΙΏΡΟΥΘ οὐ ἀθΘ 60 βογίρίαμῃη οδὲ αἀποᾶ ογοαϊαοτῖῦ ἀθ0 οἱ τορυίϊδίαμα 
δἰ( οἱ δὰ ἰυδειϊ τ, ποπάστη ΑὈΓΆΠδη νοσδθϑίασ βΒ6ἃ ΑὈγϑὰ οσδὲ 
ΠΟΘ οἷὰθΒ. 6. αὰο Δ] αυϊδυβ ἔογίο νυἱάθὈΙ Ὸ ΟΥΓΟΥ ἴῃ ΟΧΧ. ΒΔΌΘΥΪ, 

ᾳυοᾶ ἴδο:16 ΑὈΥΔΏδα Ργὸ ΑὈΓΔΙ. ΒΟΥΙΌΣ ρμοίποτὶῖ, ϑδ'οα ααἷὰ ἢδ6ς 
οχἰ βιϊτιδίϊο μοί ἱποοσίδ δὲ ᾳῦδηι ἤστηδ Ἀρρσοθδίϊο  --- --τ 

10. οντυ .. οὰ ἕα ἀπῇ ἔκ νρ (οχο ἔχ ἢ) 8] (ῃΠοῃ ΘῸΡ Β01Ρ 81) ΟὙγδῖδρΒ 
οἰδάον 8 μμἱδὶ [ἤ΄,. ἢν ἘΞ Ε (μοη 8π|) Δ ἃ χκαν 

11, περιτομῆς (11ὅ. δἀἂὰ και, ΟἿ δὰ ἢ. 1. καὶ οπιΐθβο περιτ.) ὁ. ΒΟ ΘΕ 
ἙΘΚΙ, 8] ἰοῆρα Ρὶ] ἃ ὁ ἢ καὶ νᾷὶ ὁ0ρ 8] Ογϑϑδὶ Ουγείδρθθ Τηάγι ΟἸὨγ 305 
ΤῊΡΙ Οος ρῥρίδί,, ΟΡ περυτομὴν ὁ. ΑΟἾ 817 βγταῖγ ΟΥβ680] (Επι8ἄθτι 9 
πἰ] ρὑγορδῦ: ὥσπερ τυνὰ σφραγ. τὴν περιτομὴν ὑπέμεινε τοῦ σώματος) 
Ογγδάονδδ ρυβΊΔΡῺ 134 ΟΥρας ΟἸ γα 466 Ῥγοορορηίοθρῃ Τλατα  σφραγιδὰ .. 
ἙἘὰ δἀὰ δια ..1, δὰ τῆς περιτομῆς (Β'6) [ τῆς δικ... Αἰ οἴὰ τῆς τῆ .. 
ὈΕἀϊτ κα 4] Ῥγοοορῃίοθρα ΠΤ 8τὴ οἵα Ϊ δια 6. ΑΡἙακία 811}1, οἷς... ς δ᾿. 
6. ΒΟ οὐ ἢ’ Ἐνάϊγ 4] οογίθ ρ] [ καὸ αὑτοῖς 6. ΟΡΕΕΟΚΙ, 8] ἰΙοηβ6 Ρ] 
ἃ εὖ καὶ νᾳ (οἵ. δὼ 81) Βυυαἱῦ δοίμαιϊν 4] Τῃάγιὶ ΤᾺΡΕ Οδο ῥρὶδί.. 609 

Ἰωῇ οἵα καὶ 6. ΑΒ 8] ῥ᾽ υ830 ἀθιιϊά [0] 8] ἂρ Οὐβθο] ΟΥὙγθίδρα 66 Πδιῃ | 



8590 ΠΟΛ]. 4,12. Ῥτγοπιῖββίο ἀοἱ δσρὰ Αὔγδῆδα ἃ ΌΘα.6 1668. 

Ἢ ’ ς Α - «- Ι 2 - 2 

δικαιοσύνην, 12 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐχ περιτομὴς μόνον 
») Ἁ Α - - “-᾽ δ “- ΙΣ ᾿ 

ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἰχνεσιν τὴς ἐν ἀχροβυστίᾳ πίστεως 
- Α [4 - 2 ᾿ ΩΣ 2 Αἢ Α ’ . 3 ’ “ 

τοῦ πατρὺς ἡμῶν βραὰμ. 1ὃ οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ 

"639,11. οἱε ἤβραὰμ ἡ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, 
᾽ , Α ’ , Ε Σ Ἁ ς » , [4 

ἀκ 8, 18. ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου χληρονύμοι, 
ς Α ’ « ’ὔ ς ’ 

κεχένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία. 18 ὁ γὰρ νόμος 
ἥῳ ὁ τ ᾿ 2 “ - ’ 

ὀργὴν κατεργάζεται" οὐ γὰρ οὐκ ἔστιν νύμος, οὐδὲ παράβασις. 
Φ - »“ἤ Α ; Α Α 

10 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως να κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν 
᾽ Α - - »-“- ’ ᾽ 3 

ἐπαγγελίαν παᾶντι τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ 
Α “ ἰχὰ ᾽ 4 -Ὁ 

84 8,9. καὶ τῷ ἐκ πίστεως ᾿βραάμ, ὃς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν, 
ἐ Α ’ [χὰ ’ . - 2 μκ 7 Ω. ᾽ ’ 

“απ 17,6. 11 καϑὼς γέγραπται ὁτι πατέρα πολλῶν ἐϑνῶν τέϑεικώ σε, κατέ:- 
ζ ’, - “- - Ἁ Α Α 

γαντι οὐ ἐπίστευσεν ϑεοῦ τοῦ ζωυποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ κα- 
- 9 «ς » Α ’, ’ 

λοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, 1δὃ ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐφ᾽ ἐλπίδι ἐπί. 
3 ᾿ Α - “- 

“θη 16, 5. Ζευσεν, ξἰς τὸ γενέσϑαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐϑνῶν κατὰ τὸ 
3 ’ χὰ μ Α ’ Ἁ Α 3 ’ κω 

εἰρημένον Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα συυ, 19 καὶ μὴ ἀσϑενήσας τῇ 

τὴν (οὔ 8] οπὶ) δικ. .. Α 415 Ογγβῖδρῃ εἰς (01. αἂὰ την) δὲκ., ἰΐαπι 
α( ἐιιϑεϊέίατα ἀἘ  α Ε ρ νῃ ρρἰϑὶ 

12. ἐν αχροβ. 6. ΑΒΟΌ ΕΑ ἃ] ρπὶ Ογὺ Ρσγοοορ ὕδιη Οδεϊ.. ς (-ΞΞ6}}} εν 
τὴ αἀχροβ. 6. ὈΛἜΚΙ, 8] γ}] ΟἿν Ὑμάτι Τρ Οοςἷ [ ΘΡ΄ 52 τῆς πσιστ. 
τῆς ἐν τὴ ἀχροβ. ο. ΚΙ, 8] Ρ] 0850 νρ (βΒ84. πο) 81 ἔτι ΠΥ] " 41) ἃ] Τπάγὶ 
ΤῊΡΙἷ Οδοἱ ρῥρὶδὺ (ηοη Αὐρἢ), ἰέθαι ΕΛ 71. ἃ 6 τῆς πιστ. τῆς ἐν 
ἀχροβ. πίστεως 

18. κοσμοι ὁ. ΑΒΟΡΕΡΆ ἃ] άπ. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ρύδϑιῃ τοὺ 6. ΚΙ, ἃ] Ιοῃρα 
ΡῚ Ογτνεῖϑρῃ Τπάγτε ΤΠΡὰ Οος | δια δικαιοσυνῆς .. α διακαιοσυνὴς, Ρ 
δικαιοσυνὴν ᾿ 

14. καν ..Ἑ νῷ ἃ 6 [1] ἂρ Αὰξρ (ποῃ ἰΐοιη Ααρ380Ρ6) ΑἸηδγϑὲ Ῥοὶδρ οὶ 

1δ. οὗ .. αἢ που] γαρ 8660 6. ΡΕΕΟΚΙ, 8] μοῦ ἃ 6 ἴκᾳ νρ βυσυῖν 41] Ογγ 
ΒΡ 61 Οἢ}Κ (Δῃηΐθα οτι ὁ γομ. ὑγχὸῸ ὁ γαρ νομ.) Οδς Αιποτϑὶ Αὐρ Βεά 

.. Ον' Τὴ δὲ 6. ΑΒΟ 8164 ΒΥΥΡ ᾿1η8' οορ Τμάγι ΤΉρὶι 1] ἂρ Αὰρ Απὶῦ 
πὰ [ Ακὰ παραβασεις 

16. πιστεως .. τὴ αὐ" δἀὰ νησου ] να ..Α 8135 αὐτὰ (μοη 7}}}}}) δαὰ η| 
Βα 812 ἃ α ἔξ οἷχὴ μόνον (οπὴ εἵ. 42; ἀκτῇ δα α) οἵ ([ἴὰ οἵ. ἔα πᾶγ]" 41) 
καὶ [ νομοὶν ..} ἃ αὶ δἀὰ ἐστιν 

11. ἐπιστευσὲν .. ΕἘὰ ἃ ὁ ἦκᾳ [ἃ ἀοηηϊα ἰο] ἃ] τὴ ΒΥΥ 8Δ79 ΑἸ ,βὶ ἃ] 
ἐπιστευσας (Ὁ" -σαν 864 ἃ ογεαιαἰδἐῖ), οι μαῖν ογράθηΐ 

18. ἐφ ἐλπιὸν ο. ΟΥ̓ ΕΑ ..-ς 49. ἐπ ἐλπ. ὁ. ΑΒΟΛ ΡΛ ἜΚΙ, οἷς [Ε γεγα-- 
σϑαι] ἙἘα 413 Ὁ Βογ ἃ] νρϑῖὶχ ΤΉ] ρρὶδὶ πὰ (Β6ἃ ποπ 1] ἂρ Αὰς ΑἸδτϑὲ 

81) δὰ ἰπ ἥπθ ὡς αε αστερες (413 ΤΏρἢ τὰ αστρα) τοι οὔρανοι καὶ 
τὸ αμιμὸν (413 ΤΊ] κ᾿ ὡς ἡ αμμιος) τῆς ϑαλασσὴς (ΤῊΡΉ οπ), ἰΐοπι 
βίοι δἰοἰΐας Ἄοαοὶϊζ αὶ ΠΥ" ἃ]; ϑίσιιέ αγόπα [10] δὰἀὰ φιαθ ἐϑὲ ἐπ {ϊ{ο1. 
πιαγῖϑ ἔπ τῶν ἰ0] 8] ᾿ 



ΕΠ466 οὐ ἰπδεϊα ΑὈγδμδιιΐ ὀχοιρ τη ποοίταπι. ΟΝ. 4,95. 957 

πίστει οὔ κατενόησεν τὸ ἕαντοῦ σῶμα νενεχρωμέρον, ἑχατοτταξτης "ο« τ, τ. 

που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέχρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας" 90 εἰ δὲ 
τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεχρίϑι, τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ ἐγεδυνα- 
μώϑη τῇ πίστει δοὺς δύξαν τῷ ϑεῷ, 21 πληροφορηϑεὶς ὅτι ὃ του, «. 
ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι. 22 διὸ καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ 
εἰς δικαιοσύνην. 25. οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσϑη «0 τι, 6. 
αὐτῷ, 24 ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύ- 

ουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ τεκρῶν, Ὁ ὃς 
παρεδύϑη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἤγέρϑη διὰ τὴν δικαίων "Ἐο δε, 1. 
σιν ἡμῶν. 

--.---.--ὲο.-.-.----..-.-. 

19. τη πιστει (εἰ. Ἐρ᾿Ρδ51 οἰο)... υξα ἀρ νγρϑῖὶχ οὺρ δ.γ [πὶ ἂρ Αὐξ 
Βεὰ ῥγδδῖη ἐν Ϊ οι, κατέν. (Ε οὐκ ατέν. σεν ἰῃΟΣ ν εἴ ἡ Βαρυδροθὶίο 
0) ς. ΒΕΕΘΚΙ͂, ἃ] ἔθσα οἵη ἃ 6 ἔρ νρ (οἱ. ἔα ἀοιηϊὰ 41) ΒΥΎΡ δὺρ Αἱ ΟἿΣ 
(δὰ ἢ. 1.) ἘρίΡΒῆ51 ΤΡ ΟδἊ Ατδγϑὲ Βοὰ .. 6000 Τ,η οπὴ ον ς. ΑΒΌ 
61." 98. 137. δὴ ζυνίοῖ οορ ΒΥΥ ἃσϑ ΟἾγ' εοἰϊῶοδο 1 Ῥϑηῃ [υ] ἃρΡ Αὐυΐ 
(82. Τπάτε ὡς, δἰ πα Π Ὁ ἀσπὶ δοῖυϊτ) [ γενεχρώμ. 6. ΒΕ6 8} ἃ ὁ  ξὶ δίῃ 
ἀθιϊὰ ΠΑΥ] Δ] ΒΥ δου! Αγ ΟἿγ Ερὶρ 55: Βαΐ.. ς ρῥγϑοῖη ηδη, ΤωὩ 
[ηδὴ] ς. ΑΟΌΕΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ νῦν τῶι (βεἃ δΒγγρ ο."; νρ [6ἷ. ἣι 4}} Βαὰ ς. 
εκατοντ. οοη}6) ΤἼάᾶτί 4] [ εκατονταέτης : Ποο 866 ὑ ἦἜ, εἴς, μη -ἑτής. 
Οἵ εἰ. τεσσερακονταετῆς Αοἰ 7,33: 18, 18. ὑπχαρχων (β8ῖ6 δ οἴ" 25) .. 
Ὁ" -ρχει [ οὔ" μητρος (εβῖ δῃΐτη ὁ ΒΌΡΕΓ α ἷπ μήτρας Ροβίζατη) 

90. κα ἔκ δοίμηϊ οχῃ δὲ (ἀ " αμέέπι εἰΐαπι; ἀπ ἘΣ 6 νῷ εἴΐαηι; σοΡ εἶ -) [| τῇ 
απιστια .. δΔοῖμαῖ οἵὴ (Βοἃ οί ἢΡρρΡ 116 γῖα8 ρ81110) [ Β αάλα | Εα εδι'- 
ναμωϑὴ 

21. πληροφορηϑεις 6. δὰ ἃ (αἴ νἀϊίν; εἷς ἰπ οοἀΐεθ -καὶ ; υἴ αἀὐλδὶ οὔθ] 
ποϊδίατῃ 810, αυδτα ᾿πηργο δι ομθτῃ ἰηἐθ]] χὶξ δὲ. ΕἸ ΕΕΟ ἀρ νρ μρἰδῖ 
τὴῦ (56 πο Αὐξ' 81)... ς ἴῃ Ργϑοῖὰ χαὶ 6. ΑΒουῦ οὐ τὴ Κι, εἴς 

92 καὶ ο. ΑΟΌΡ οὐκΡὴ ἘΚῚ, δἱ αἱ νας οἴη ἃ 6 νῷ βυγρΡ 4] Τῃάτγι ΤῊρῆ 
Οες ΑἸἰὐτϑὶ [Ὁ] ἂρ αὐρ βαοάμ! .. οὐὰ ΒΌ ΕΟ ἢ οὶ ΒΥΥ 6ορ διθ, ἢΐπο 
1 [καὶ] 

28. νῬεεα ἀοῖρ νυ μόνον ὃν αὐτὸν (ΑἸ γι ἑαπέμηι ργορί. ἐρ8. ϑοζ»).) | 

ΕΔ) ἀπά νρ (οι. οἀἀδιίᾳ, βρα Ὠοη 8πὶ 8]) ΒΥ δθ Τ|εγι ἃ] 
Αταθτϑὺ 4] δἀὰ ἴῃ ὅπὸ εἰς δικαιοσυνὴν (Τάτ ῥσϑθηὶ ἡ πιστις) 

24. ἐγειραντα .. Α ἐγειροντα 

25. δικαιώσιν (εἴ. ΟἿγν Τηατί 81)... Ὁ ᾧ αὶ Ἑ 8] ρ΄ υ8᾽5 Ογγβίδρῃ 68. (σοι 
(ἰοβέθ ὙΥ 80) δικαιοσυνὴν (0 ἘΞ Ε δικαἑωσινὴν : πἰτηΐγατη Ὁ ἢ ἃ 
ποίΐανογδΐ ἰδηΐαμ γὴν ὑ͵Ὸ ν Β0δ)]ΐ, τϑ]ϊοίο οἷ. 60 αιθηι Ὁ" ροϑυυτγαῖ 
δοσθηΐα; Ε σ67Ὸ βίυ]έα δ δχβου ρϑὶἑ οχθυιρῖαῦ ϑαθπι.) 

ΤΙΒΟΗΈΝΌΟΕΡ. Ν᾽. Τ. Εάϊΐς. 7. 118 



᾿ς Φ68. ΒΟΜ.ἘΈ8,1. ϑ6]08 ᾿πβίογαιη ὁχ 846. ΟἾγ. ργὸ πορὶβ ἱχαρὶϊβ 

’ 

Υ. 

’ μ᾿, 3 , 5.» μ Α 4 ᾿: 
1 Δικαιωϑέντες οὐν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν ϑεὸν 

Α - - - -μ τ 

Ἐρὲ Ὁ. 18. διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ΙΠησοῦ Χριστοῦ, 2 δι’ οὐ καὶ τὴν προσαγω- 
τ 

166, τς. γὴν ἐσχήκαμεν εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἡ ἐστήκαμεν, καὶ καυχώ- 
μεϑα ἐφ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ. ὃ οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ 

1ε1,3, καυχώμεϑα ἐν ταῖς ϑλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ ϑλίψις ὑπομονὴν κατ- 
; 4Ἁ 

ἐργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα᾽ Ὁ ἡ δὲ 
Α ἊΝ πρὸ -- 

ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπῃ τοῦ ϑεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρ- 
’ ς - ᾿ ’ ς», - , ς» μὴ ᾿" 

δίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἀγίου τοῦ δοϑέντος ἡμῖν. 6 ἔτε γὰρ 
« -«-- ῳ - 

Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσϑενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέϑα- 
᾿ , , εκ , 3 “ἌὌἜὍἬἘἘ Ἐν. εκ ᾿ “- 

γεν ἰ μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται᾽ ὑπὲρ γὰρ τοῦ 

.--- .« πα σανσνσαδυθνουν 

Ὑ. 1. ἐχομὲν 6. Β 6 8] Ρ] δυῚΡ 8] Ὀϊὰ Ἐρίρ 898 Ογγϑοῖθε οἱ 68 θ66 
Απιογβὶἷ βϑάι] .. 52 1,η98ἃ τυΐῃ ἐχωμεν ὁ. ΑΒ ΟΡΚΙ, 8] ἔδγοδο ἃ α ἢ ρ νᾷ 
ΟΟΡ 501 δοίμαϊ αὐ ΟἿγν (τουτέστι μηκέτι ἁμαρτάνωμεν οἷο) ΟΥτξϑο 
Τπαᾶγιὶ ἃ] Αὐρ' 8] τὴῦ 

Ὡ. ἐσχηκαμεν 6. ΒΟ ΕΥ̓ ἀΐγεᾳ ἀἴ ὁ ἔρ δϑίμτο Ατηθυϑεϊχι (ἰτοτὰ ἐθδέα Οὐ Αὐξ 
ΗΙ])... ς (609) δὰ τη πιστεν ς. ΟΚΙ, 8] ΡΙΟΣΥ νῷ 6ΟΡ ΒΥῪΡ δε ίδρ ἃ] 
Ογγϑεῖθέ Τηάγι ΟἸγ' Οδο ρρἷδί τηὰ, ἰΐθῃηι Α 41] ἴὰ 8] βυσ ΤΙἍΆ ΟἸγὶ ΤΠρὴ 
ἐν τή πιστ. | χαριν..Α χαραν | ἐφ ς. ἾΕα (:: δοβάθσιη Β6ους Βυϊηῦβ 
Ἐο 8, 20. δεοθάθηϊθ 80 Β οἱ 4, 18. δοοϑάβθηΐθ ἅπὸ οὐ". Ῥγϑαίογοδ οὗ 
Ι,ο 1, 25. 6, 838. Αοἰ 2, 26. 4, 29.) .. ς μη 49. ἐπ ο. ΑΒΟΡ ἘἘ ΕΚΙ, οἷς 

8. οὐ μον. δὲ .. ἢ δἀὰ τουτὸ [ καυχωμεϑα (εἰ. Τίς ΟἿγ Τμᾶτὲ ΤΡΆᾺ 
Οεδς ΟΥΡ 8] πιὰ; 1, 8] καυχομι.) .. ΒΟ 80. ΟΥΞ Τοτῖ -χωμενον (:: οὖ ν. 
11.) [ ϑλέψις: δος 866. 6. τι; οὔ δὰ Μι 34, 9. 

ὅδ. ἐκκέχυται .. ΟΥ ἐκκεχυσϑω 

ὃ. ἐτι γαρ ο. Αὐτοῦ εὐ ἢ ΕΚ 4] αἱ νὰϊγ οἵη βυΥΡ 8] Μοϊοῃθρίρῃ (518: 869. 
τὸ Ἔτι καὶ ᾿Δ4΄πέϑανεν οὐ δοχήσεως ἀλλὰ ἀληϑείας ἐστὲ σημαντικόν. εἰ 

γὰρ δόκησις ἦν, τίς χρεία τοῦ Ἔτι λέγεσϑαι, δυναμένου τοῦ χὺ πάν- 
τοτὲ καὶ νῦν δοκήσει φαίνεσθαι, καὶ μὴ λέγεσϑαν Ἔτι ὄντων ἡμῶν 
ἀσϑενῶν. ἀπὸ τοῦ γὰρ Ἔτι τὸ τότε ϑανεῖν ἀπέδωκε οἷς) ΟἿγ Τπάτί 
Ὅλα ΤᾺΡὮ Οες οΔῸΧ (Δἃ Μο 10, 234.) Βυξίχί οίθοτα, ΒΕ εἰγε, ἔπ" ΟΡ 
δτθ 161ἀ3, 111 Αὔρ εὐ γαρ, 1, ΒΥ ἐν δὲ... Ὁἢ" (βοἃ ποοῦ ποῦ ἢ) ΕΑ εἰς τὸ 
γαρ, ἰΐθτι μὲ φιΐα ἐπΐπι ἃ 6 ἔμ νῷ [τἰπὶ Εδαδίίη 81 [ ασϑένων .. ΟΡ μη 
δὰὰ εἐτε ὁ. Αβορῦ (πολ λδ) ἕὰ 81. 187. ἃ ὁ ἢ καὶ νᾷ βυγθϊτ ΘῸΡ ΔΥΥ 
(αοἰμαῖν πος δηΐθ πϑς ἢ. ],, δὺρ δῃΐθ ἐτιὶ Ὡοὴ δχρτίπι) ΜοϊοηθρῖρΒ (νἀ 6 
δηΐ6) ἰδ ἀτὰϑ  δτ [τἰπΐ Ε'διιδίΐϊπ 4] (ποθὴ Ἐαγίχι οἰθοπι) ΟΥγθ8 666 (ςρῃ- 
ἔππάθηβ ὁ. ν. 8.) Τμάγίθοιῃ (οὗ οἱ. ΕἘΡῚρῇ 1. 1.) ἐτὸ. οαπὶ οντων μων 
(Ογν «μαρτωλων) οοηΐρ. (Βὶ8 ἱρίζαΣ ἐτὸ αὐ ΟὟ Τμῃ Βαθοαΐ ἀσθ 81. 
187. Βγγρ Μοϊοηθρίρῃ δ. ΟΥ̓ Βοίοῃ. δοτωσῃ. οσ. δὰ ἢ. 1.) 



, τοχί! 8 οϑ δίαυθ ἰϑτὰ ΡΧῸ πο ΐβ υἱν]ύ, ΒΕΟΜ.ὅ,12. 2359 

᾿ἀγαϑοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν" ὃ συνίστησιν δὲ τὴν ἑαν- 
τοῦ ἀγάπην ὁ ϑεὸς εἰς ἡμᾶς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χρι- 
. στὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωϑέντες 
γῦν ἐν σῷ αἴματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 

10 εἰ γὰρ ἐχϑροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ ϑανάτου 
. φοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μάλλον καταλλαγέντες σωϑησόμεϑα ἕν τῇ 
ζωῇ αὐτοῦ, 11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ ϑεῷ διὰ 

τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἔλά- 

βομεν. 
»" - . «ε 

12 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου εἰς τὸν κόσμον ἢ 1 οο 6, οι. 
ε Ι 3. "- Α Α - ε ὦ . ᾽ - Ψ 3 

ἀμαρτιίιαὰ εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως δἰς 

7. [τἰπῦ ογὴ νούβϑυμ; ΟΥ Ροβὲ ν. 8. ρου Βυπο ἴῃ τηοάμῃ : καίτοιγε μόγις 
τις ὑπὲρ τοῦ δικαίου ἀποθανεῖται" ὑπὲρ γὰρ εἴς 1, 4] οἴχῃ γαρ Β66 

(288. δὲ) 

8. 11. οπὶ ψούβυασι [ ὁ ϑέὲος ἢ. ]. 6. ΡΈΕΟΙ, 813 ἃ 6 ἢ αὶ νᾷ Β.1Ρ Ὠϊδὶ 
Τπάγι ΟἈγοΒ0 1 ΤῊΡΕ [τἰπ Αὰρ ἃ] .. ς ἢ ροβέ μας Ροῃ 6. ΑΟΚ 8] 

ΡΙΟΣ οορ Ογτγϑοῖ δ ΟἿν Οδθ6 .. Β οτὴ (βυγ 8] Εἰδυβίϊῃ αἱ ᾿ΣΌ6 Το ἰσϑηϑρ) | 
ετι.. οτὰ 109. ΔΙῪ ΠΪ4] (ἸΘρ ταν οἵ. εν [8υγ Οἢ1], εὐ ἐτὸ [Ὁ Ὁ Ἐα ἀ ΟΥρΡ 
ἯΙ] 41], καὶ ετ) [τέ ΟἿγ ἡμῶν οντων 

9. οεα 48. δ. ἃ εξ ἴπ 8] ΘοΡ τω ΠΐΪδὶ [γἰπὶ Ογρ ΗΙ αἱ (ποι ΟἿσ 
Ογγϑεῖ δδ ρος) οἵη οὐ» (ν146 8Δἀ ετι ν. 8.) [ νυν .. 89. 41. Ὁ)}14] οἵἷὰ 

10. Α 8ΔΌ τω ϑέω ἰγϑη81}1 δ τω ϑέω ν. 11. [ Εαὰ εἐκϑροι ] δια του ..Ε 
οἴ του 

11. οὐ μονον δὲ .. Ὁεα ἀρ ἔκ" σὰ ΔῸΡ Απιδιβὶ δἀὰ τοῦτο (ἴθι Ε 
αἱ να τὸ : ἰὴ Ὁ ΘΏΪΤΩ ΘΟΙΓΘΟΙΟΥ ῥαηρσίβ ᾿ργοΟ Δηαὶ ΒΆΡΕΙ τοῦτο 
ῬοΟηΘΏΒ αὐυτ 1] πὶ Ροδυ ΐββοί ΒΌΡΘΓ τ Δ], Βουῖθα οοὐ]οΐβ Ε ἴῃ- 

ερίβ τὸ βούυαν ) [ καυχώμένον .. 1, 8] ἔεγοϑο γν τὰ ΤΕΡΆὮ ρρὶδὶ καυ-- 
χωμεϑα, ἰίοη Εα καυχώμεὲν 

12. εἰς τον κοσμ. ὮΟΘ ἰΟ060 ὁ. ΡΕΕ6 ἃ 6 ἔξ δῖ ἔπ ἀδιῖὰ 841] ἰο] 41] τὴῦ 

ΑἸ δὶ .. ς η 49. δηΐδ εἐσηλϑ. ο. ΑΒΟΚΙ, ἃ] υἱ νὰ ϊχ οἵηη νρϑᾶ ΒΥΥΡ 
Οὐ Ομν ἸΤμάγὶ 4] Ατηδτβϑὲ Απρ3 8] (6ο0Ρ βυγ δϑί 8] ρρἰδὶ διῖᾳ 1: 6 γα 
ἴγϑηβρ, ῥ᾽ θυίᾳιθ νϑῦὸ βὶο αἱ βία οΣ δίαπμθ ς 6. ἐὐσηλϑ. οοπϊπηοίατα 

ΟΣ ἰδ δηΐ. Φιυοά οὕτὴ τηδηϊ βίο ργοᾶδί οὐ ηἀδίογθηι, ἰἰάθτη δίᾳμοϑ ααΐ 
Ρϑ0110 ροβί βεᾳυθπὰϊ νάϊ ἰθϑίββ.) [ὁ ϑανατος .. Εα οἵ ὃ | διηλθϑὲεν 
ὦ. ΡΕΕα θ2. ἀ ὁ ἔκ ἔμ μά] 4] (ΒΥΥΡ) Αὐρβ8θρ6 (ρυρσπδὶ ῬϑΙδρίαποΒ 
ὃ ϑάνατος ἰχοπίεδ. [{86 οοπίΓ. ἀὰδ8 ἜρΡ. Ροίαρ. 2, 4. νο]αηΐ ἰπι611Πἰ6ἱ 

ποη ρθοσδίθτῃ 864 τηοτίοιῃ.““ 6 νο]υπί. ἀεὶ 8. ,γαᾳαΐα νΘΥῸ ἴῃ ΟὨΊΏ68 
Βοτῖη. ἸΏΟΥΒ ΡΟΥΘ 1, ἱπ ΟΙΩΠ68 Ὡ666886 6δὲ ΡοΥΓΔἢΒ11886 ρΘοσαίαμη 
Ορ. ἱπιρ. οοῃίγ. 10].3, ὅ0.. αἶνθ ἸΏΟΥΒ Βγ6 Ρ606. βῖνα ρούΐ8 σπτὰ τοῦθ 

Ῥεςς.") Δπὶρ ῬδοβΊ,θο Βαεὰ Δ]... ς (609) 1, ρτϑϑιὶ ὁ ϑανατος 6. ΑΒΟ 
ΚΙ, 8] ὈΪοῦ νῷ (εἴ. διὰ ἀθιιϊὰ 41) δ] ρΡὶ Οἢγ Τμᾶγι ΤΏΡ; Οδς Αὐρ 8114 

᾿ 115 



“ 

200 ΒΟΜ.8, 8. Ρον Αἀδιηῦσμ ποῦ ργορίον ρϑοοϑίσ, 

πάντας ἀνθρώπους διῆλϑεν ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον᾽ 18 ἄχρι γὰρ 
., 15. ψόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος 

νόμου 14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ ϑάνατος ἀπὺ ᾿Αδὰμ μέχρι Μωῦ- 
1 0018, 46. σέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς. παρα- 

βάσεως ᾿Α4δάμ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 15 ἀλλ᾽ οὐχ ὡς εὸ 

παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα" δἰ γὰρ τῷ τοὺ ἑνὸς παραπτώ- 
μᾶτι οἱ πολλοὶ ἀπέϑανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ 

δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπον Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς 
πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 106 καὶ οὐχ ὡς δι᾿ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ 

δωρημα᾽ τὸ μὸν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάχριμα, τὸ δὲ χάρισμα 
ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. 1 εἰ γὰρ ἐν ἑνὶ παρα- 

8] (56 ἃ ΒΥΓ δύῃ ΟἿγν Τμάτγί ροβί διηλθϑ. ρορ, οἵ βυτρ οὐ δαδοί δηΐθ 
εἰς, 60Ρ ἃ] ναγὶθ ἰσϑῃβρ) ἐφ ω .. ἃ 6 ἔψ τρ ρρἰδὲ ἐπ φο (ΑἸ σομέγ. 

ἄιυ. Ἔρρ. Ροϊδρ. 4. ,τοϑίδέ αὐ ἴῃ 1110 ὑσΐπιο Ὠοτηΐηθ ρθοῦδ886 ΟΠΏ6Β ἴῃ- 
[611Π|ςῷ παν ααΐα ἰπ 1119 δαθγαηΐ οἴη 68 αἀπδηᾶο 1116 ρϑοοανῖ.") 

18. αμαρτια τ (εἴ. ΟἸοτα ΟἿν ΤΒάγὶ 41)... 88. 62. 19.166{ ΟΥ ΤΉΡὮ ῥτγδθηι 
ἡ ] ἐλλογειται (εἰ. ΟἸδια ΟΥΣ ΟἿν Τπάσι ΤᾺΡΕ Οδςο, ὈΕΒα ενλογ.) .. ἃ 
ἐλλογατο, 418 ελλογειτο, 19.190 λελογισταιε; ἰΐοτῃ ἐπιριαδαΐμνγ ἔν 

(εἰ. ἔα ἀοιιϊᾷ Βαγ]" ον εἴς, 884 ΠΟῊ 81) βυγαὶγ οοΡ δοῖμαι (γα γ) δΥτ 
Β] Ρρ δι 

14. αλλα ο. ΒΡῈ οἷς (1άοτι αλλ ν. 84) .. ς μὴ αλλ 6. Ασξακίε 81]})1, οἷο] 
μη (εἰ. [Οτ' εχ δύσζοσϑ δἀϊϊαπι 6886 ΟὉ ἀοουΐΐ 60 γϑοίΐὰ8 ἀαπατ Ἐπιβηὶ 

ἷπ οοτητη. ἢαϊὰ8 6Ρ. ἀϊβρυΐϊαίίο 'ρβαη ΟΥ δυοίογοτῃ τοΐδσϑι] Αἰἢ3 Ογσ 

ΔΪΏΓΟΡ 816 οἐἴ08 84 ("πο Ρδ. δύσογϑῃ ΟὉ ο. ὅδ]. ΟΥΥ δ]ίθγίαβ Ἰδοῖϊο- 
πἷδ ἰοβίθιῃ Ἰἰδιάδββα νἱἀθίαυ) Αοδοῦδί Τμάογῖθορ ΟἿΣ Ὑπάχὶ Ογγὰγ 
αοπμδάοδὶ ΤῊΡΕ Οδς [τἰπὶ Αὐο 61] Ηΐογϑ8θρ6 Αὐρό ΠΟ Ώ8]] οχχό  ΔΡ 
Ἐπ (Οτῦ) ΕΡΡᾺ 53 4]; ργδϑίογθ ἰοϑίδίασ Απρ αμ οπιπο8 απμὶ ραθηα 
οπῖποδ οἀἀδτ μη ἰθῃθτο)... οἵ (609) 62. 68. 61." 18.16εἰ ἃ" (ᾳππτηηπδτα 
ἴρβθ" ποῆ ΒΌΡτα ᾿ἰπϑᾶτη ΒΡ] νΐββα νάϊ) Οτ' (ροί83, νἱ46. δηϊο) 
Βυγάϊβ οἱ οἀὰ δρ Βυῦ (ΟΥν ἢ Αἰηδτρίδἷβ Σίθτα οὐ δὶ οἰθτ αἃρ Απιδσϑὲ 
οἀαϊδὶ ἂρ Αὐρ (νἱὰς 8η16) Τογὶ ΟΥρ 8] (:: οἵ Βοίςμ. οουη. οὶ!) | 
μωῦσ. ς. Βο (β6ἀ" μωνωσ. αἱ νἀ γ) ΒΈΡΟΚΙ, 8] ρ] .. ς μώσ. 6. Α 8] ρπα| 
ἐπι τῷ (εἰ. ΟΥΞ ΑἸἢ}}3 Ογτξ οἷς) .. Β ἐν τῷ, ἰΐϑιη ἐπ διίπιϊζεδιια 6 ν 6] -πονι 
ἀοῖς να [τἰί Ηΐον 8]. Οὐ δας Βαβι] δρ Ηἰρρϑ38 μέχρε μὲν ουν 
μωυσεως απὸ αδαμ εἐβασιλευσεν ἡ ἀμαρτια. 

16. οὑτως καὶ (6. ΟΥ ΟἿγ Τμάτί 41)... Β οπὶ καὶ [πολλω .. Α ΒΥ. δὰά 
ουν Ϊ ἐν χαριτι.. οἵη ἐν Εαὰ (μοη  ρ) 

16, αμαρτήησαντος .. α΄ αμαρτήματος 6. ῬΕΕΑ 81" ἀ" ο ἔ αὶ νᾳ (εἴ. 
ἔπ", 5Β64 ποῃ δὰ Δ." 81) ΒΥΥ ἂγϑ Τμάτιϊχι Αὐρ3 (που Αὐρ886Ρ6) Εαυΐ 
δὶ [ γὰρ .. ΕἘὰ 8413 (ποη  ρὴ οἴι; ΒυῪΡ Βδθοί ο." Ὁ" ἀΐ ἔα" 4] δεῖμαυῖγ 
δαὰὰ ἴῃ ἔ. ζωης 

11. ἐν (Ῥ0ΕῈ δαᾶ τω) ενε (67) 6. ΑΡΈΡα ἔφ .. [ἱη88 πυΐῃ [ἐν τω] ἐνε ἀ6 800, 
47. διὰ ἀριηϊὰ 4] ΟΥ εν ἐνος, 44. τω.. ς (})} τω τοῦ ἐνὸς 6. ΒΟΚΙ, 8] 
Ρἷοῦ ἃ ὁ νῷ οορ βυγαῖῦ 4] ἢν Τηάγι ΤρΡἢ Οος Αὐρ :: αἱ ν. 15. [ δια 



Ῥογ Ομγίβίυ ᾿πϑέαμαι νἱΐα οχ σταίΐϑ. ἘΌΜ.6,1. 9961 

πτώματι ὁ ϑάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ 
τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρδβᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμ- 
βάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
18 "Ἧρα οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους 10. ι5,:5. 

εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾿ ἑτὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνϑρώ- 

πους εἰς δικαίωσιν ζωῆς 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ 
εν 3 ’ ἐ Α ’ ε ’ σ ᾿ 

ἑνὸς ἀνϑρώπου ἀμαρτωλοι κατεσταϑησαν οἱ πολλοὶ, ουτῶς καὶ 

διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταῦ σονται οἱ πολλοί. 
20 νόμος δὲ παρεισῆλϑεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα᾽ οὗ δὲ θ«5,:». 
ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἥ χάρις, 2ὶ να ὥσπερ 
9 ὠ [4 ς ’ὕ 3 πον [-24 Α «ε Ρ 

ἐβασιλευσὲν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ ϑανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασι- 

λεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν. 

ΥἹΙ. 

" Τί Ύ 3 Ψ 3 ’ - ἐςἐ ’ » ς ᾽ 

ἱἰ οὔν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἀμαρτίᾳ, νὰ ἢ χάρις πλεο- 

τ᾿ ἐνὸς... 52. 19.100 ὁοΡ ΒΥ 8.9 οἵὴ 609 τῆς δωρεας, μη [τ. δωρ.] .. 
οἵ Β 49. ΟΥΖ ΘΟ γόοια [γχἷπὶ Αὐρ580Ρ6 Βοὰ .. 815 δΔΥρΡ ΤῊρἢ; Βυΐ την δω- 
θέαν... 68. νᾷ Βγγαὶγ 4] Ογγῦ [16[43 196 ΤΗατι! ΟἾΣΤΆΟΒΟῚ (Ἰἴδτα 3 οἀ 81) 
Οεοθοτι Ῥο]ὰρς Αἰδχϑὶ δἀὰ καὶ ὁ 10." ΟΥ' (βοσνϑίο τῆς δωρ.) οἵη τῆς 
δικαιοσ. Ϊ Εα λαμβοντες, 666 76, ΟΥ λαβοντες 1, 15 ἐν τὴ ζωη] βα-- 
σιλευσουσιν (415 -σωσιν») .. (Ὁ νάτγ) 4119 οορ Οὐ ΟἸγσ' -λευουσιν ] 
εὖ χὺ (εἰ. Οτ' 4] του [τἰπ΄ 4] τη) .. Β Οἵ χὺ εὖ 

18. παναπτωματος (εἰ. Εὐυδβᾶθηι Οὐγγδᾶοτν 396 6 (08 1046 4] τη)... Εα 87.646. 
το (460. 4] ργϑοῖη ανϑρωπου) παράπτωμα | δικαιώματος (εἰ. Ἐπιϑάθῃ 
Ογτίοι 1046 4] τη)... ΒΕΕ6 τὸ (Ε καὶ) δικαίωμα 

19. εἐνος 866... Ἑὰ (Ε6 ἀ"Ερ δια τῆς του εν. ανϑῳ. ὑπακὶ) ἀἶ ἢ αὶ 8] 
γϑτγ (εχ οδὲ ἴῃ 1,6: γὖν δὲ ὥσπερ διὰ τῆς παρακ. τοῦ ἑνὸς ἀνϑῳ. τοῦ 
πρώτως ἐκ γῆς - οὕτως ἔδεε καὶ δι’ ὑπακ. ἑνὸς ἀνθρώπ. τοῦ πρώτως 
ἐκ παυϑένου γεγεννημένου δικαιωθῆναι πολλοὺς εἰς; οὔδρ διίον. 844.) 
ΟΥγθίαρ 844 οἰδᾶοτ 896 ΑρἹ (811 ὁχγὴ) ΑἸ Ὁ Βοὰ (μου Εδαυβίϊη Ῥὰς 86- 
ἀα] ΑἸ Σβί) δἀὰ ανϑρωπου (:: αὖ ν. 15.) 

90. νομὸς δὲ... 1, νομ. γαρ Ϊ οὗ .. Εαὰ οπου 

21. ἕὰ εν ϑανατω ] βασιλευση (Α ἐβασιλευσὴη) .. κι, 4139 -σει 1 Β χριστ. 
εῆσ. 

ὟΙ. 1. ἐπιμενώμεν (6΄) 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 8] ρ]υ 83 ἃ 6 Ῥδπι, ἰΐθηι 1, ἃ] ἐστ. 
βμεινωμεν, Κὶ ΑἸ τῶῦ οορ Ο]ὰ ἐπιμεένομεν... ς ἐπιμένουμεν 6. τηΐῃ τὴῦ ἔ 
 νᾷ Α1 ρὶ σἢγν Ττιάσγι ἀδηηδᾶϑδι Ὀἱοάοδὶ ΤᾺρΡη Οοςο Τοτῖ Αὐρ586Ρ6 4] 

τῆ ...ΑΧ ργύϑοῖὰ ἐν, ἰΐϑιῃ ἰἰ νῷ »εγηιαΉ. ἵπ Ῥεσοαΐο 



202 ΒΟΜ.θ6,2. Ρεοσ (ἢν. νἱΐδιῃ πϑοῖΐβ ἃ ρϑοοδίο δ θη ἰππ, 

’ ᾿ ’ - ᾿ [4 “- ς ’ - Υ͂ 

γάσῃ; 2 μὴ γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι 
᾿ 3 ) » Ἃ 2 - 4 ΄ 3 , 5 

64 8,5: ζήσομεν ὃν αὐτῇ; ὃ ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσϑημεν εἰς Χρι- 
4 2 Ἂν 3 Α ᾽ Ἵ -. 54 , 4 

σοι 3,13. στὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσϑημεν; 4 συνετάφη- 
“ - σ 

μὲν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν ϑάνατον, ἵνα ὥσπερ 
3 ’ Ἃ 3 - Ἁ - ; “- ’ Ψ 4Ἁ 

ἠγέρϑη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς, οὕτως καὶ 

ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. Ὁ εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγό- 
- “- - Α «- 

ΡΠ 8, το γαμὲν τῷ ὁμοιώματι τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστά- 
Ἐρδ 4,35. σεῶς ἐσόμεϑα, Θ᾽ τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνϑρω- 

πος συνεσταυρώϑη, ἵνα καταργηϑῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ 
’ ’ ς “Ὁ -" [ ,- μ, Α 3 ᾿ [4 

μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἀμαρτίᾳ᾽ 1 γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίω- 

4 Τί 3,11. ζαὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 εἰ δὲ ἀπεϑάνρμεν σὺν Χριστῷ, πιστεύο- 

μὲν ὅτι καὶ συνζήσομεν αὐτῷ, 9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερϑ εἷς ἐκ 
- ».», 2 ’ - ’ Ὰ - Ὁ», , α 

νεκρῶν οὐκέτι ἀποϑνησκει" ϑάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 10 ὃ 
Α 2 ’ - ςε ’, 3 , 3 ᾽ . 5 Α - -- - 

γὰρ ἀπέϑανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέϑανεν ἐφάπαξ᾽ ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ 
ΟΝ Α δὼ - ς 

ϑεῷ. 11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσϑε ἑαυτοὺς νεχροὺς μὲν τῇ ἁμαρ- 

Ὡ. οἰτινὲς .. ἘΔ ἃ 6 ἔρ νᾷ 5υγυῖΐγ 4] ρρὶδὲ γχηὰ (ηοη Τοτί 4]}) δᾷἃ γαρ[08Ε 
61, 8] ταῦ (Ὀἱοαοδί ᾳβὲε ΝΝίβί, β64 ἤοῃ ἰΐδοδ' ΟΧ) ΟἸΣΙΏΟΒΟῚ ζῇ σωμιὲν 
(ϑο 1, ἃ] εἴ. απεϑανωμεν) 

8. χντρ 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρδ οἷ] νν τὴὰ Ὠ141155 Ογγδοὶ δὅ οι Ογγθδλὶ Τάτ 
Οοϑςο Ιχΐπὶ Αὐρβ888Ρ6 4] πηι (80. Βγγ 86} 0} ΑΥΡ ἐν ΧΡ) .. Β 8] τὴῖι ΟἿΓ 
ΤῊΡἢ ΑἸ οἵ ἐῷ 

4. οὖν .. 46 (ρ δηΐηι ἐ εγ90) νῷ 807 Οἵ Ογγϑδᾶου 4071 μρ]δὶ τὴ (Βε ἃ ποπ 
Τοῦ Αὐρ Ῥδο 8]) γαρ [Ρ»᾿Εα οἵ τον δια (θ" ναϊν υπὸο) τ. δοξ. τ. 

πατῳ. (Ογγν πρνευματος τοδί6 ΘΟ, 864 Εἴδρὴ 319 ριϑᾶογ 4ΟἹ ορ( πατρος) .. 
{τἰπί Τετί Ρὰας αδυὰ ΟἸ τοῖα οτὰ 

ὅ. συΐφυτοι : ἴἴ ΑΒΟΚΙ, εἴς (Π]οᾶθδὶ ἀκριβῶς τὸ σύμφυτον τέϑεικε" 
τῶν γὰρ συμπεφυτευμένων πρέμνων εἷς ταυτὸ ἑνοῦται πολλάκις ἡ φύ- 
σις διὰ τῆς κολλήσεως" οὕτως οὖν καὶ οἱ γνησίως βαπτισϑέντες εἰς τ. 
ϑαν. τοῦ χὺ ἑνοῦνται αὑτῷ διὰ τῆς πίστ.) .. θῈ συνφυτοι οἱ Εα συν»- 
φυγοι... Οὐ συμμορφοι] αλλα .. Ρα ἀεἐξρ νᾷῇ ρῥρ᾽δ' (β6ἃ ποη Τοτιῖ 
Αὐρἢ) αμα [αναστασεως (Ε ανασϑασ.)... ἙἘα ἢ Βὶ ΒΥ7Υ δ΄τῃ 8] δὰ αὐτου 

6. τοῦτο... Β καέτουτο, 179. τουτ. δὲ (ἸἸΌ6Γα ΒΓ δείυϊτ) [ ἡμῶν ..1, 
οἵὴ [Α δϑίμυ! καταργησῆ 

8. δὲ... Εὰ (6 ατέφηι ἐ δηἴηι) 10] (ΒΥΣ 8] ου») γαρ| συγζησομὲν (ς συζησ. 
5. ΒΉὍΚΙ, 81] οοτγία ρ]6γ; συνζ. ς. ΑΒΡΕΕΟ) .. ΟΚὶ Δ] ΤῊΡΌ -ζηἡσωμεὲν 
(δἰ τα ον ν αῦἱεῖ σέναπιιδ), Εα -ζησομεϑα] αὐτω (εἰ. Ματοδῦϑ Οἢγ Τμάγι 

41] Τοσῖ Αὐρϑ Ατὴὸ Ρεϊδρ Βα β64}] 4])... ὈΈΕα ἴδ νε (6. ἄτὴ ΤΔΔΓῪ Δ]; 
ΟΝ ἔα ἀοπιίὰ [0] πος νρϑϊχῦ εγγ Αυρ' Βεά τω χριστω 

9. χυρίξευει.. 28. ἀ 6 ἔρ νρ (οἴ. δπὶ ἔπι ἀθιηϊᾶ τοὺ [0] 8], 5804 ΟΠ ΟἿΏΏ 
αἱ νὰ τ) Μαγοθῦβ μμὶδῖ τὰ (Βοἃ πο Τοτί 4}) -εὐσεε 

11. νεκροὺς μὲν (ἀδ 6 ἔχ οὁπ|}) 6. ΑΡΕΕΟ 8] ΟΡ ΟἸΣΙΔΟ801 ΤΟΤΕΣ,,  ς (ΞΞ 



ἴηι Ἰδοτγίδίοιι νἱπάϊοδεϊθ βασυϊθπάσ ἀθοΟ. ΕΟΜ.6,18. 568 

τίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ ϑεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 12 Μὴ οὖν βασιλευέτω 
ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ ϑνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπι- 

- Α Ξ - 

ϑυμίαις αὐτοῦ, 18 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας "9. 
τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαντοὺς τῷ ϑεῷ ὡς ἐκ νεχρῶν 

- Α Α ε - σ ’᾽ - - ς ᾿ 

ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὑπλαὰ δικαιοσύνης τῷ ϑεῷ. 14 ἁμαρτία 

γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει" οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν. δε, 18. 
10 Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ 

[4 Α ’ ᾽ » [χά τ 4 ς ν [4 χάριν; μὴ γένοιτο. 106 οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δού- ἀδαι ἃ 
λους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἥτοι ἁμαρτίας εἰς ὃά- το 5, 8. 
γνατον ἢ ὑπαχοῆς εἰς δικαιοσύνην; 11 χάρις δὲ τῷ ϑεῷ ὅτι ἦτε 
δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόϑη τε 
τύπον διδαχῆς, 18 ἐλευϑερωθϑέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώ- 10. 1, 35, 

ΟΡ 82) δἀὰ εἰγαν ὁ. ΚΙ, ἃ] ῥοῦ νν ρον Ὠ1ὰ Τῃ ἀσὶ δ] ΗΙ] δ] τι, ἰάθη ΒΟ 
Ογτϑᾶον δ41 ΤΑ τη ρσϑθτη [ χῶ τὺ ο. ΑΒΡΕΡΟ Αἱ νν τὴι Βα8 Ογσγϑᾶον Τηάτγί 
Τρ δὲ Οδοέοια ΤοσὶΣ ΗΙ] Αὐρ Ρε]αρ βϑάι] Βοᾶ .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) δἀὰ 
τω κυρίω μῶν 6. ΟΚΙ, 81] Ὀ]ΘΓ ΟΟΡ ΒΥΧΣ (868 ῥΡσγϑϑι) 8] Ὠ1ὰ ΟἿγν ΤᾺΡΒ , 
εἰ Οεοῖχί Αγωῦχβί Βυΐ 

15. ξα ἐπακούειν | ταις ἐπιϑυμ. αὐτοῦ 6. ΑΒΟΥ 4156 ἀ δ" νῷ Θ0ρ ΒΔἢ ΒΥ 
Δοίἢ τὰ 4176 Οἵ (ἰἴοπὶ ἴτ. ἐπιϑ. αἰτης) Με ἂρ ΕΡ᾿Ρ 578 Απτοο τα 
θᾶ Ηΐοσ Αὺρ ἃ] .. 8ὃ2 αὐτῇ ὁ. ΡΕΕΟ αὐ" Υ αὶ τὰ [χἰπὶ Τουῦῖ γἱοιύθαςς 
Οὐ οἵἷκ οἴμῃΐα 6. 178. 6 (βου ρίοῦ οοάϊοῖβ γταραᾶϊανὶ αἱ 8ο]οἱ βου ρία- 

τϑῖὴ ἀπ ἃ οογχγϑοίογα πηρτοδαίδιῃ, ἀηϑατ6 τορυάίανϊ, αποά οἱ ᾿ρϑατα 

Β86Ρ6 ἔδοϊί, δογγθοίοσίβ βοσρίασγαια ἰϑοΐα ἰβίο αυϊάδτιῃ Ιο00 ἀ86 161) 

Αὐτοῦ Εδαυδίϊη .. ς (ΞΞ ΘΌὺ 852) αὐτή (414 αὐτῷ, 120. οἴ) εν ταις ἐπιϑυ- 
μιαις αὐτου (11δ. Τπάτι αὐτῆς) 6. ΟἾἾἾΕΙ, Δ] ΡΗΪ ΒΥῪΡ ΔΥΡ 8] ΟἿν Τμάγι 
Τηρὰ Οθο 

18. ὡς 6. ΒΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρθ ρὶ ΟἸιν Τιᾶσι ΤῊΡὨ Οος... [βη ὡσέε ς. ΑΒΟ 
41} Μοίῃ ἂρ Ερὶμῃδῖϑ δ [ ὈἾἘα ζωγτες ] καὶ τὰ μελὴ .. Β οἴῃ τὰ 

14. αλλα ο. ΒΟ Εα..ς αλλ ς. Αὐ ΤΡ ΓΕν ἀγα 811}, 4] οοσία Ὁ] 

18. αμαρυτησωμεν ((7) ς. ΑΒΟΡΕΚΙ, Δ] Ρ] 830 ΟἹοα (ἩἸματι 1)... Εα ἡμαρ- 
τησαμεν, ἰίατι ἀλκὴ (ἢ γεσσαηιι8) 6 κα ἃτὴ 881] ἃ] ρεοσεανΐπιιϑ ([ νρϑἃ οἱ 
οἀὐᾶ τὴῦ -δέηιι8) .. ς ἀμαρτησομεν ἃ. ταῖῃ Η] γνΥ ρ]6γ ΟἿν Τ)άατγί (δὰ Ἀ. 
1.) ΤΡ Οες | αλλα 6. ΒΟΕΑ .. ς αλλ 6. ΑΡΕΚΒΪΙ, ἃ] οογίθ ρ]ῸΓ 

10. οὐκ... υἷΕὰ 21."ὄ ἀρ ἴα ἀειηϊὰ ον ΒΥ] " 8] β8ῇῃ δου) Βεὰ (ποη 
Απὶδ Αἰαὐτϑὺ 841) ρύϑϑὰ ἤ [Εὰ παρεισταννεται ] Ο00 εἰς ϑανατ. 6. 
ΡῈ ἀ6 Β8Δἢ ΒΥΓ 8ΓΘ ΔΓΏΘ. Αὐρ]Ὺ (Ευὔέοτα 22) (ἸἸθΘγο δαβιίο ν. 19. 
Ῥγδοάφδβι 8. ἐπίχεϊαίί αὐ ρεοσοαζιιηι 8. 7ιιδέτα 6 αα ϑαποιὑ!οαϊτοη ἐπι) ᾿ 

11. καρδιας .. Α 8] ΔῪῚΡ (Δοίμα}Ὁ οᾳ ἐοίο σον τυϑϑένο) ΟἾἸιγϑ' 166 οχοἀὰ 8114 
(βοἀ δὰ Ἀ. 1]. ποοῖχὶ προύοσῃ 3) βγϑϑθῃ χωϑαρας 

18. δὲ (Ὁ Αἱ 87᾿ὦᾧ᾿ οὐ», ΒΥγ Δϑί 70 δέ --  δοίῃρρΡ οὐ πες 670) .. 81. 89. 62. 
12.160[ [0] 841] 60Ρ οἴῃ 



φῇ ΒΠΟΜ.6,19. ΔΑπίε πλοσβ ρβοοδίὶ, ἴδηι νἱΐα ᾿υθ01|86. 1.6 56 

ϑητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς 
13. σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ 

ἀκαϑαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστή- 
σατε τὰ μέλῆ ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ δἰς ἁγιασμόν. 20 ὅτε γὰρ 
δοῦλοι ἧτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύϑεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21 τίνα 

μι δ ὦ, οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσϑε᾽ τὸ γὰρ τέλος 
ἐκείνων ϑάνατος. 22 νυνὶ δὲ ἐλευϑερωϑ ἔντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 

1}61, 9. δυυλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν», τὸ 
δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 20 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας ϑάνα- 
τους τὸ δὲ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν. 

ΥΙ]. 

1 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ, , ὅτι ὁ 
10ο ἴ, 80. Ψύμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 2 ἡ γὰρ ὕπ- 

ανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ᾽ ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ ὁ ἀνήρ, 
κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. ὃ ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀ»ν- 

3 - ᾿ 9Ὰ ’ 2 νι ες»ν . 933 ΔΑ 
ὅρος μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρι ὁτέρῳ᾽ ἐὰν δὲ ἀπο- 
πππτοττ Ὁ -.-- 

19. δουλα ὈΪΐδ.. Εα ἀ 6 ἔξ νῃ ρῥμ͵δὶ ρτὴ (86 ποῃ Τογὶ Ηΐου) δουλεύειν 
| εἰς την (Ὀΐ4] οἵὴ) ανομέαν .. Β (41; οοσί Οἢ δυάδι Ἰθούπηο84) Βυγ 
δτ6 564] Βυτὶοΐῖ οἷα (δἰ τα] ον Ὁ 1877 ὁ εἰς αγιασμ.) [ οὐξως (8 ΒΟ 

ΚΙ, αἱ Ρ]; ς ουτω 6. ΑὈΕΕΑ 8] ρΡ]: αυδτὴ ἰοτᾶ οὕξω δαυείογ ἰδίοηι ααῦα 
ῬΟΓΓΆΓΟ Βδαθοδί, δἀποίδηἀδλῃμ ἀυχὶ)... Καὶ Α' νν τα ΤοσίΣ βδά] δὰ ὰ χαὲ 
] δουλα 866 (νἱάδ Δη:6) .. Α οπλα 

490. δοιλ. ητε..1, τὲ δουλ. 

21. τότε; εἴς. ΟΥ̓ Τμάογοδι ; χατ᾽ ἐρώτησιν» ἀναγνωστέον τὸ Τίνα οὖν 
κα. εἴχ. τότε" εἶτα κατὰ ἀπόκρισιν Ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχ. .. ς (μη ΟὉ 
χ) τότε, ἐφ ο. ν. ἐπαισχύνεσθε; 1 τὸ γαρ 6. ΑΟὈ ΕΠ, 8] ἔδεσε οἵἴπῃ 
γν ἴσο οὐγὴ (Ἰδὴ ΟὨγῖχι οίθοτα ΤῊΡΗ Οος ρῥρὶδὶ,, Τη τὸ μὲν γαρ ς. 
ΒΌΓΕΡΟ 78. ΒΥῪΡ Τπάγι ΟἸΥΠΙΟΒ63 (:: δ τηδηϊοδίο δδθς οἱ βηᾳ γυνὲ δὲ 
- ἔχετε τὸν καρπ. ὑμῶν εἷς 5101] τοβροηάθηϊ; Βἷπε μὲν δρίβ ἰῃ]δίυτα 

68.) [Ὲ δἀά ἰπ ἤ. ἐστι», ἰΐϑιω ἃ ὁ ἢ ᾳὶ γᾷ (βθα ποὺ ἤι) 8] 

ΝΙΙ. 1. 1, γιγνωσκουσιν, Ἑα γεινωσκχοσιν 

2. ς9 1624. 1638. 1641. (ᾳμοη ς ΜΙ}] ΥΥ δὲ οἷς) οτὰ τοῖν" γομιοι" ΡῈ δττο- 
το [ του αγνδρος .. Ε οἷχ του 

8. μοιχ. (1, ἃ] ταλλὲς οἵ ἰηΐτα -αλλιδα) χρηματισει (αἱ 81] Οἢν Τάτι 
«τιζει) .. ῬΕΡΑ ἰΐ νῷ ρὸ 8] Ηΐδοσ 84] (βοὴ Ηἱ] Οδββίοα 81) χυημ. μοιχ. 

...ἃ 60Ρ ΟΠ τὶ δάὰ ἡ γυνῆ]ο ανῆρ .. ῬΕΕΘ ἁ ὁ ἢ αὶ ρρμίδί τη (ποη Τοτ) 

δαὰ αὐτῆς 



τοοσίαδ Οχδίο οὈϑέσι οἷ βιὰ. 6χΧ οἱ ρασοδίι. ΗΟΜ. 7,18. 305 

ϑάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐσεὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν 
μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς 
ἐθανατώϑητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γε- 
ψφέσθϑαι ὑμᾶς ἑτύρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερϑέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν 
τῷ ϑεῷ. ὃ ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παϑήματα τῶν ἁμαρ- 
ειῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλδσιν ἡμῶν δἰς τὸ καρ- 
ποφορῆσαι τῷ ϑανάτῳ᾽ 0. νυνὶ δὲ κατηργήϑημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, 
ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχύμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότηξει "οὐ 8,5. 
πνεύματος καὶ οὐ παλαιόύτητι γράμματος. 

1 Τί οὖν ἐροῦμδν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ τὴν 
ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου τήν τὸ γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐκ 
ἤδειν εἰ μὴ ὃ νόμος ἔλεγεν Οὐκ ἐπιϑυμήσεις. ὃ ἀφορμὴν δὲ λα- Ἔχ Ὁ, τ, 
βοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατηργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπι- 
ϑυμίαν᾽ χωρὶς γὰρ γόμου ἁμαρτία νεχρά. 9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς 4» 15, 
νόμου ποτέ" ἐλϑούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, 10 ἐγὼ 
δὲ ἀπέϑανον, καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς ϑάτα- 
τον. 11 ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξη- 
πάτησέν μὲ καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12 ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, 
καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαίκ καὶ ἀγαϑή. 18 τὸ οὖν ἀγαϑὸν ἐμοὶ . 

4. Ἑὰ αδελφ. μοι͵ Εα καρποφορεσωμὲν οἷ ν. ὅ. καρποφορεσαι 

δ. "μὴν } ἐν τή σαρκε... Ἐα οἵὴ ἐν Ϊ ὉῈ 8] ἐνέργειτο, Ἐα ἡνέργειτο 

ὃ. αποϑανοντες ο. ΑΒΟΚΙ, 8160 ρΡ]υγίθαδβνοα δπι" ΒΥΓΌΓ ΘῸΡ ΔΙῚ ΔΟΙ Βα 
δττὴ 8] ροὸ Ὠἱὰά Βδβ Ουγβοβοὶ (ςοπβαπεῖς Ογτϑϑὶ εἰ δὲ ἀπεϑάνομεν ἐν ᾧ 
κατειχ.) ΟἿγν (οοτιτηθηίδίασ Ηἷ8: τοῦ κατεχομένου παρὰ τῆς ἁμαρτίας 
ἀνθϑυώποι παλαιοῦ ἀποθανόντος) Τπάγὶ Ῥδῦ 4] Τοῦὶ Ευϊᾶϊθ ῬοΙαρ 
(νάϊν) .. ΡΕΕα ἰδ νε (οχε δι) οἀὰ ἂρ Βυΐ (βοὰ Επΐ ἴρβα οπιογέμί οἵ 
γονίυϑ οδϑί οἱ σοι 05.) Ηἶοσ 8] τυ του ϑανατου .. ςθ (Ξες 6 52) 
αποϑανοντος οχ οἴσζοόσα υἱὐν νάϊ Βοζδο Ετδβιησι Ἰοοὶ ΟΠ συβοβίοσοὶϊ 

τη 8 6 ἱπίογργοίδίυπι βου ἡμὰς 6. ΑΟΌΕΚΙ, 8] αἱ νάϊτ οὐ ΟἿγ Τηᾶσὶ 
8] .. οἵ 5ὀὃ5α, Βἷπο η [ημ.] ᾿ 

Ἴ. ἘῸ οἷ τέ, π60 οχργίπι ἰΐ νῷ οἷς [ὁ γρομοὸς .. 1, 0 λογος [καὶ ἐπιϑυ- 

μῆσης 

8. δε.. Ὁ" ἅ" οπιὶ (ἢ ᾳὶ Απρ3 βεοάκ! ἐρέδεν  κατηργασατο «. Β"ὉῈ 39.116. 
132. 4] αἱ νάϊ τὰ .. ς πὶ 49. κατειργ. 6. ΑΒ ΌΕΘΚΙ, οἷς | νέχρα .. 
ῬΑΟΚ ἃ οἷ αὶ νῷ 81] ρρὶδὶ τὰ Δἀὰ ἡν (Ἰἴθτη Αἱ ρρὶδί 8 ἐστε») 

9. εζων (οἰ. Οτῆδι Μοῖ ἂρ Ερὶρ 581: ΟἿγ Ογγεῖδρὰ 138 α οῃηπδάοδίὶ ΤἈ γί 
Ῥδπὶ ΤὨΡ Οδ6) .. Β εζὴν 

10. 1 814 ΟἸγπιοες 1 οχη ἦ δες | αἰἴτη (ἃ ὁ ἢ αὶ νῷ λοο).. αυ΄ αὐτή 
Φ 



19. 

1. 

966 ΒΟΝ. 7, 14. Εχ 6656 οὐ ἱπιθ66}}}}ἀΐθπι ποταΐπυι ρθοσδίαμ. 

γέγονεν ϑάνατος; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἕνα φανῇ ἁμαρτία, 
διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται. καϑ' 
ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 οἴδαμεν 
γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν᾿ ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι, πεπραμδ- 
νος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 1Ὁ ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ "γινώσκω" οὐ 
γὰρ ὃ ϑέλω πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ τοῦτο ποιω. 10 εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω 

ω “- ’ -»ἦὕἵ| Φ δός Ν ΈΕΧΕ., 353. Α 
. τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός 11 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ 

᾿ 3 - Ἁ 

κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοι ἁμαρτία. 18 οἶδα γὰρ. 
ὅτι οὐκ οἰχεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἕν τῇ σαρκί μουν, ἀγαϑόν». τὸ. 

᾿ ’ , . , ᾿ ,- Α ᾿ ᾿ χις 
γὰρ ϑέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσϑαι τὸ καλὸν οὔ 
19 οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶ ἀγαϑόν, ἀλλὰ ὃ οὐ ϑέλω κακὸν τοῦτο 

18. γέγονεν (ἀ" ἢ αὶ ρρὶδῖ 654) ς. Κι, 41] Ἰοῆρα ρ]Ὲῦ Ογτοϑδὶ αιθηπέδί ΟἿΣ 
Ὑπαγὶ ΤΡ Οδς.. ΕΑ οἵα... [μη ἐγένετο 6. ΑΒΟΌΕ 818 Μοίἢ ἂρ Ερίρᾷῃ 
δὴ [ αλλα ς. (Α ποι ᾿ΐψαθι) ΡῈ κϑι!, 8] αὐ νάτν βαΐ τηὰ.. ἴω αλλ 6. 
ΒΟΕΕ θῖς [ ἀμαρτωλ. ἡ αμαρτ. ας. ΑΒΟΚΕΙ, 8] υἱ νἀ οἴη νῷ (6ΐ. ἂπι 4]) 
ΒΥΤΡ ἃ] Ὅμν Ὑμάγι ἃ] Ηΐδσ αἱ .. ΡΕεα ἃ οἵᾳ δὰ Ατηδσϑὲ Αὔρἷ ἡ 
αἀμαρτ. ἁμαρτωλ. (ἢ αὶ ΑἸρδτϑβὲ ἔρϑιηι ρεσσαΐιη ρεσσαπϑ. Αὐρ586Ρ6 ρέο- 
οαΐον απ Ρεοσοαζιηι) 

14, γὰρ ο. ΒΟΕΘΚ Α] ρῥἷοσ νν μὶ Οἱ Τιϊ Η͵4 Ογγία 91 ΟἿν Ῥμοῖ ΤῈΡΗ 
Οεἐς Αυρ8 ἩΪϊοΥῖ 8]... ΑῬΕΙ͂, 813 ΒΥγΡ τῶθϑ Οτ' Ογεῖ Τμάγι Αὰρ! ΗΠ] δἱ 
δὲ... οπὶ δϑίμαῖν γπὶ Αὐρὲ Ηἰεγὶ ] σαρκυνος ς. ΑΒΟΡΕΡΕ 8] τὴν ΜΘ 

ΘΡΙΡᾺ ὅ16 ο (688 ἘΡΙῃ94 ΝΎΒ8 (οΓ. 4. ἀθ νίγρ. 18.) ΒΔ5 Ογσῖι} 90 Ὑαάγιῖ Π δὶ 
..ς (ΞΞ6Ὁ 82) σαρκικος ὁ. ΚΒΆ1Ππ, 4] Ρ] ΟΥ ΟἿγν Τμάτι (δὰ ἢ. 1.) Ῥμοίτμα- 
ὩΪΘῊ 3, 18 ΤῊΡἢ Οδς 

16, πρασσὼ (Ρα παρασσω, αἱ τοὺ ποιω εἰ ροβίοᾶ πρασσω) ὁ. ΡΕΕΑ ἰΐ 
80 (ἰΐοπι οορ, 564 ἢθ6 ἴῃ 844 Θχρυῖτα) Μοίῃ ἂρ Ερὶρμὅδέ (αὶ τοίαπι 
σψούϑαϊῃ δοουγδίθ ΔΗ τ) Ῥ6]ὰρ ΑἸΔὉΪ 8]... ς ἢ ΡῬΥϑθῖη τουῦῖο ο. ΑΒΟ 

ΚΙ, 8] ἑσογΐίθ Ὁ]ῈῚ σῷ 8] ρὶ Οσὐ ΜειίβθρΙρ 5817 ΟἿν Τμάγί ἃ] Αὐν 8] (:: 
οιτο Βα ΘΟ ΟἿ, 60 ΤΠΒΡῚΒ Υ-. 84) 

16. 1, οι ἐν δὲ α8ᾳ ποιὼ  συμφήμν : ἴα ΑΒΟΚΙ, εἴθ .. ῬΕΡΟ σινῴήμν 
(Εα -μει) ] καλος (ἰ ἃ] καλως, γν τὰ αἀὰ ε8,) .. Εα καλον ἐστιν 

11. α καταργαζομαι ] ἀλλα 6. ΒΡΕΕΟΙ, εἴς .. ς αλλ ς. ΑΟΚΒ5}] 4] υἱ νὰϊΐγ 
ΡΙ [ οὐκουσα (οἴ. ΟἸοὰ Με μθρίρα ΟἹν Ογχία 190 ΤῊ ἀχέ 4] ρρὶϑὶ τη)... 
Β 8πὶ ΑΔΔΌΓβί (Δ ΑἸ γχβί οἵ. ν. ξεαᾳ ἐγοικει) ἐνοιχουσα 

18. αγαϑὸν (εἴ. ΟἸοτα ΟἿγἦ ἘΡΊΡᾺ 1051 Τμάσι ΤῊρΡἢ Οδ6)... Εα 8] Μϑίῃ 
ΘΡΙΡ 549. (587 018 Ογγῖα] ΤὨθοά δὶ ργαθηι τὸ Ϊ τὸ δὲ κατεργ. τὸ καλον ... 
Εα τὸ γαρ κατεργ. το αγαϑον | οὔ (6) ς. 480 47. 67." 80. σορΡ δττὰ 
(δυηλπιβ οὐχ ειρ.) ΜοΙΒΘΡΙΡΒδ40. (46, Ῥτοοο" οὗ μοί. Ῥεοῖαν. δὰ ΕρίρἈ) 

Ογγΐα! 90 οιοδὶ οὐ δὴ ἂρ Αὐρ (πο ἐπυοπίο νῈ] βίουαῦ παυϑπὶ ατϑροὶ 
οοἀά. ποηκ) ἰΐθτη Αὐρϑϑθρθ,, ς οὐχ (Ε οὐκ) εὐρυσχω ς. ΒΕΕΘΚΙ, 8] Ρ]6Γ 
νν Ρὶ Οἢν Τμάγι ΤῊΡΏ Οες Ηΐον 568] 8]... 78. οὐ γινώσκω, 61} ποῖ, 
λαδεο (Ἰἴθεγα οῦαοὸ ν θυ) ᾿ 

19. ποιω .. Ο Ρσϑϑῖη τοῦτο (Ἰΐθιῃ νῷ [6ὕ. δὼ ἔπ 8] Ρ], ποι ἰΐοτα νῳῦἱο] 



ΤῈ χ ΘΔΥΠ8 ΓΟΡΙΙΡΏ8η8 ἰορὶ σϑίϊοηΐβ. ΒΟΜ.7,25. 2307 

πράσσω. 20 εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατερ- 1. 
, ΒΕ ν΄ ἐ Σ᾽ » 2 ΔΝ - , «», Ἦ 

γάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοι ἁμαρτία. 21] εὑρίσκω ἄρα͵ 
Ἁ , - 2. δ - 3 ᾿ “ » δ ν » , 

τὸ» νόμον τῷ ϑέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοι τὸ κακὸν παρά- 

κδιται 22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄ»ν- 
ϑρωπον, 28 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρα- 

ἄρ “Ψ 4 ’ ΓῚ 

τευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ τούς μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά μὲ ἐν τῷ 
’ “«ὠ ε .« - 

νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. 24 ταλαίπωρος 
3. λνλ!ἦ πε πο ’ 3 » ’ - ’ ’ 
ἐγὼ ἀἄνϑρωπος᾽ τίς μὲ ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τού- 
του; 20 χάρις τῷ ϑεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄρα 1 (ὁ τ5, ὅτ. 
Ϊ΄ 2.Ἂ 2" - ᾿ 3 , ’ - - ᾿ 4 ὔ 

οὐν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ δουλευω νόμῳ ϑεοῦ, τῇ δὲ σαρκί νόμῳ 
{ ,ὕ 

ἁμαρτίας. 

Ἡΐϊεγδ1}α γμοᾶ νοῖο δοπιάπ ἣος ζαςίο) ] ἀλλα ς. Β0".. ς [κῃ 49. αλλ ας. 
ΑΟΡ ΡΠ ἜΕΘΚΙ, οἷς [οὐ ϑέλω .. Ε ἔ νροϑδσ Τμάτι Δυρὶ Ευξέοτα μέσῳ (Ε 
μεισω) .. αὶ αὶ οἵὴ 

20. ϑέλω ἐγὼ (319. ΟἸδπι Ηΐον; ροβὲ τουτο, ΟὨγίχὶ δηΐθ οὐ ρο0ῃ) 6. ΑΚΙῚ, 
Δ1 Ιοπρθ Ρ] 80 6ῸΡ ΒυγΡ ΟὨἸχίβοβοὶ Τηῃάγι ΤὨρβμίχί Οδο Αὐρϑϑορθ,, 

6090 1.0 49. ὁπ; ἐγω (:: ᾳαοἃ ποῃ ροίθδβί ποῦ δὰ ρυΐοσγαμι βίσα τα ἀ - 

Θτὴ ἰδοίατη οΥΟ]) ὁ. ΒΟΡΕΕΟ 8] τι ἰξ νρ' ΒΥ δγπὶ δοίμυνγ Ογγίυ] 90 
ΟὨἸγΠΙΟΒ6 1 ΤὨρΠ ΟΣ ΑἸὴὉ ΑἸηδτβί Αὐρὶ Ρο]δρ 8] | αλλα 6. ΒΡ" εἴς, 
ς [μη 49. αλλ ο. ΔοΟΡἜΡ ΘΕϑι, 4] οοχίθ Ρ᾿] 

21. ἘῸ ἔκ οἵὴ οἷν ἐμὸν τὸ χακ. παρα". 

22. ϑέεοι' (εἰ, ΜοΙΒΘΡῚΡΙ 589 Ογτἶΐα] 91. 4] τηὰ) .. 84. χυριου, Β 100ς 

23, αντιστρ. εἰς : ο΄. ΜοΙΒΘΡΙΡΆ ΤΙ Ογγίὰ! 4] τὴὰ .. Α αντυστρ. (Οἱ δ8818 
τ. νομ. τ. νο. με) καὶ αὐχμαλ. (ϑῖπο μὲ) τῶ γνομ. του νοὸς μου (τ. νο. μ. 

ὑτο τῆ: αμαρτ.) τω οντι Ϊ ἐν τῷ νομὼ ὁ. ΒΡΈΕΟΚ 8] ρ] 80 10 νρ ρ0 Θ0Ρ 
βδἢ ΟἸθῃ Τηάτὺ ρῥρὶδῦ τὰ... ς μὴ 49. οἵὴ ἐν ὃ. (Α)01, ἃ] οὶ βυγυνγ (δ 68 

ΜΟΙ Θρίρἢ 849 οιὅ89 (ἢν Ογγδηίθγον 879 ΤῊΉΡΗ Οος 

2ὅ. χαρις τ. ὃ. (6) ςο. Β218. Β6}}) (οἴ ΒυῖΓ Ἰαπάαίιιδ ἀει6) ΟΥἹ ΜΙ ΘΙ ΠΟΡΙΡΆ 
ὅ89 ἔξρῖη χ. δὲ τ. ὃ. οὗ (ἢ ποη 1ἰᾳαοί) 415 οὸρ ἃγπὶ Ὀἱοά δι 100 Ογγϑῃ- 
ἴδγΟΡ 3179 ατη δι] Ἡΐογῖ .. ΕΡΟ 38. ἰξ νρ (Γμάγιέοπι νἀ ἐγ) ρΡ ἰδὲ 

Ρπὶ ἡ χαρις τοι ϑέου (Ε6 ἔξ κυριοι ῬΓῸ τοι ϑὲ.), ᾿ΐοτα [τἱπὲ ἡγαίΐία 
1. Ολινίβιὶ ἀ. ποϑέγὶ,. ς εὐχαριστω (81 δα ἃ δὲ) τ. ϑ. ὁ. ΑΚΙ, δ] Ἰοηρθ ρὶ 

ΒΥΤΌΙΓ ρῸ 8] Οτῖ εἰ Οτοδὲ (Ὧν Τμάγιϊχι ΤῊΡΗ Οδς | Ὁ" (Βοἀ ἰμβ8 ἢ 
ΒΌΡΡΙ νάϊ(γ) οχῃ ουὖν (ἃ 6 ἢ ἐρίμιν, καὶ ἐρίζειν εὐρο Ῥτοὸ αρ. οὐν) αὐτὸς ἐγὼ): 

εἴ. Ὁ 14] 46 ΑἸ ὅ3 Ογτδοῖ οἷς... Ὲ ἃ] ἃ 6 νῷ 8] ἐγὼ αὐτος (γν τη οἱ 
αιτ.} [ Ἐὰ 10. 1 τῷ μρ᾽δὲ οἷ μὲν 



9058 ΒΟΜ.8,1. ὕδτο οἱ Ιοχ, Ομ γἰβίαβ οἱ βρίστὶτα νυν ἤοϑηδ, 
Ὡσττταππανιι.......-..-.-.ὄἕ  ὉοΠοὃῦὖῦϑΘῸ - Π[οἂΓΚΤΨΘΠΠ ρ΄. ΄’ὃ.ἕ“..Ἐὀ--ὀ .:.-ἝἽἝἵἿἝἕἷ΄΄α-Ῥα Ἑ ἙἙ΄΄΄΄ἷ}ἷ΄΄ἷἧἷἝἽἝἽἝἽἝἽἿ΄Β6ΘΞἷ͵. 

ες ΥὙἼΙ. 

1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάχριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 2 ὁ γὰρ 
γόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἡλευϑέρωσέν μὲ 
ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ ϑανάτου. 8 τὸ γὰρ ἀδύνα- 

ΟΡᾺΙ 3,1. ΤῸ} τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ ϑεὸς τὸν ἑαυτοῦ 

υἱον πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς' ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας 
κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 να τὸ δικαίωμα τοῦ νό- 
μου πληρωϑῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ 
κατὰ πνεῦμα. ὃ οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦ- 
σιν, οἱ δὲ κατὰ πτεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος" 6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς 
σαρκὸς ϑάνατος, τὸ δὲ φρότημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη. 
Ἰ διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς ἔχϑρα εἰς ϑεόν᾽ τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ 
ϑεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται᾽ οὐδὲ γὰρ δύναται. 8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες 

1008, 16, ϑεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. 9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν 

πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χρι- 
στοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 

ΥΠΠ. 1. νυν: οἱ. Ὁ 141146 Αἰηδ34 οίς... Ὁ ΒΥΥ δοίβαςϊ Αὐτὴ ἃγρ Ογγδοι δῖ ΗΣ ὁ 
Ὑιοτυχίη Ῥγδοάθδι οἵη (76. 86} 0] 115 οι8] Ὠϊοάςδὶ αἰοηποϑί ΟἿγ5 Τμάτι 
ΤΌΡἢ Αὰρς ροϑί κατακρ. ρΡοῃ) [ ς (ΞΞ ΟὉ 82) δἀὰ ἰπ ἔ. μή κατα σαρκα 
περιπατουσιν (ἴ8θς 8018 δὐἀὰ ΑὉ Ὁ 187. ἀ  ἔνᾷ 0 ΒΥΥ ΔΥΤΩ 8ΓΘ ΒΔΒ 
ΟὨγαϊ5 ρρἷδε τη) αλλα κατα πφνευμα (:: οὖ ν. 4.) ο. (Ὁ) οἾΚΓΕΚΙ, 
δὶ ν΄ εν (ἀπ ἔν ρο 4|) ἀκκ" ΔὺΡ 8] Τμάτί ΤΡ Οδα (οἷο) .. οἵὰ δ. ΒΟ 
(εὐ. 5) ᾽Ὲα 47. 67." 1171. ἃ" κ' οορ 888} δοίυϊγ Οὐϑοβοὶ Ὁ}14]146 
ΑἸ534 Ογγϑοῖ δῖ ΒΓ Αὐὺρ 

3. γο ἐλευϑερωσεν (Ε -οσεν)ὴ μὲ ο. ΑΟΡΕΚΙ, 8] αἱ νὰ γ οἵηὴῃ ἃ 6 νὰ 
-ΚῸ ΒΥῪΡ 588} 41] Αἰηὅ3ε Ὁϊὰ Τμάτε (Ομ γ᾽, 864 τη88 σε) ΤὨρΡἢ Οες Τοτγὶ 
Ηϊεγ ΑἸῺΡ 8] .. ΒΕ6 ἔκ τὰ βυγ ΟἿγξ (8.8 864 πϑίᾳιθ νατίϑηϊ π|88) ἀρ 
(12) σε... οορ δοίμυῖ αγϑ Π141 Μοιμθρίρἢ ὅ89 ἡμας 

8. καὶ (οπὶ ΒΥ Οὐ 4 ΗΪὶ 41) περυ ἀμαρτιας .. οἴῃ 84. 7]. 109. 

Ηΐἱρρποθὶ (ρ. 462. βεα ἰάθη ρϑι!] ὁ δηίθ οἵῃ εἷ. δια τῆς σαρκ.) Ογτῖ 
(θη ἰἰοτηΐοἷι 830 ο εἶα 105 ο(δηξθτορ 879) Ῥ5- ΟἿγ ([οβίε 6) 

Ἴ. διοτι.. ἙἘα οτι Ϊ ἐχϑρα (Εα εκϑρ.) .. ἃ 6 ἔ καὶ νᾳ (εἴ. ἔα εἰς, Βοὰ δὰ 
ἐπίπιϊοϊξδία) 50 (μοἢ 6ῸΡ 88}} βυσυ τ) ρρ]δῖ ΡῚ (βοἃ Ηΐεν αἱ 812} ὑπἐηεέοα 
ουὔδε..1, οὔτε 

8. ϑέω (εἴ. ΟΥ Ογγῖν! 338. 4} τη}... ΠῈ τῷ ϑέεὼ 

9. αλλα ς. Β0"..ς ἴμη 49. αλλ ο. ΟΡ ἜῪΚΟΚΒΙΙ, οἷς 

10. ἐν δὲ χὲ (ὙΒάτι! δὰ ἃ οὐκεν) ἐν ὑμὸν .. Εα ἢ οἴῃ  σωμα... Εα ἢ δΔἀὰ 



γίνα γα ἀοπίαν 'ρ58 δογῦροσζᾶ ρσγορίοσ βρίσία. ΟΜ 8, 19. 969 

τὸ μὲν σώμα νεχρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιο- 
σύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿]Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ 
ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ ϑνητὰ το 9, τ, 
σώματα ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνοῦμα ἐν ὑμῖν. 

12 “Ζρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ 

ἐστυν (ἰΐοτα πιογΐμμηι 68ὲ ἃ ὁ νῷ οἷο) | δια αμ. 6. ΑΒΟΡ ἜΞΟΙ, οἷς ὡς 
δὲ αμ. ο. τἢ (Κ5}}) Δ] αἱ ναϊγ Ρ᾽ (4] πιὰ Ογγξ διὰ τὴν αμ.)  ζωη .. 
14.16εἐ Ογτῖ (δοἃ ποηΐοὶ 136. 88. 813.) ἔων, ἰΐοπη Ἑα ἔ αὶ νῷ (βδἃ ποῃ δῖῃ 
ἔα ΒΑΥ]" 41) 84] ζήη 

11. νήσουν 6. ΟΈΡΟΚΙ, Δ] υἱ να γ θυ οὐλὴ υρ (6ἔ. δπ 81) Θ0Ρ 88} ΒυυΡ 
81 ΟἹοῖι (ροϑὲ σεχρ. ρου) Νοίμϑρ ρα ὅδ0ὺ ΟἿγν Ογτᾶν Τηᾶνε ΤῊΡΕ Οδς, 
ΐοια 1,πδ6ἃ τοῖμ ὑγδθιηΐβ80 τὸ} ο. ΑΒ 20. 47. 61... νροάὰ δἰἴᾳ συγ Αἰη,δ86 
Αἰμΐμι τῖθ σ΄ χρ., Ηΐρρποοὶ Αἰηδέ γριστ. ιησ.)ὺ ΤΉΔοτταοΟΡ Ἐ᾿ρ} 458 
Τὰ χριστον  χριστον (ἰΐθτα ς ΡΥϑΘΙΩἶΒΒΟ τὸν ὁ. ΚΙ, 8] Ρ] Τῇ τὶ ΤῊΡὮ 
Οε.0) ς. Β0ἜΓΕΑ αἱ Β.ὺῪΡ 588 8] δθηΐ ἂρ Ηἰρρ' 96 Ὁ 14] πιδοϑὰ Ὠ͵ὰ 
ΜειΒΘΡΙΡΆ 579. ὅθ0. ἘΠ 01 0}.456 Ινἷπὶ ΤΡ ΕΣ ΗΙ] 4] (ἰΐϑσα ἐθβϑίθβ ααὶ ς οοπῆτν- 
τηΔηὉ) .. πη χριστ. [ιησουν] 6. Α (ροβί γνεχρ. ρΡ0}) Ὁ Ὲ " 8] ἃ 6 ρὑρδτ 
(βοἃ ΗΪΡΡ 8] ργϑϑιὴ τὸν) οἱ ἰδ τηὰ, ἰΐδιη ὁ (ροβί γέκρ. Ρ0}) τ βὶ 60 Ὁ 

ΔΘΙΉΤΟ 8] νησ. χρ. (εξ. τον νήσουν, τὸν κύριον, τ. κυρ. τῷ χῷ Ἰορίτατ) | 
δια τὸ ἐνοιχοιν αὐτ. πγευμα (εἴ. ς ΟὟ 82 1,η94 τιδ[) ς, ΒΡΕΕΟΚΙ, δἱ 
Ιοπθ Ρ] ἰΐνᾳ οἀὰ ἴῃ δ] πδοϑᾶ (νῖἀ6 ροβί) βδἢ 8υτ δύὺ Οἵ" 584. 8,618. 
813. (ᾺἋτῺ6.ὼ ΟΥπί 880Ρ6} ΜροΙμοΡίρ ὅδ6 ΟΥγο 93 (Α]] ἄθπ5 αἱ νάϊν ἀπο- 
καλοῦντες πατέρα τὸν ϑεὸν διὰ τὸ ἐνοικῆσαν αὐτοῖς πνεῦμα τοῦ μο- 
γογενοῦς) Τβάτγί ΟἿγν (Δα ΒΕ. 1.πὲ οἴθοπι) βογογίϑηογθδέ ταὰ (64, δΑν]].630) 
ΤῊΡὮΗ Οδοθοτι [γἷπὶ Τορὶ ΗἸ] Αὐγρὶ 4] πιὰ... ς9 1,9 πιΐπ 49, δια του 
ἐνοικχουνγτος αὐτου (οὗ αὐτοῖ 50) πνευματος 6. ΑΟ 8115 ἴοσθ ἍἿἀάρὶ ἴῃ 
Ἡϊαϊτοδοθὰ (νίἀ6 ροβ) 6ῸὸΡ ὅγυρ δϑίῃεϊ 8] ΟἹϑτη ὅδ (πὶ νυν. ὅ πβᾳ 1ὅ 
Βαεἃ ποὴ δοουσαίθ δχϑογ δυιπίυσ) Ηἱρρῆοβὶ (ρ. 456) Με ΘΡΙ͂ΡΕ 519 Α 1ῃ,532. 
534. ὅ886. ΒΑ 81, 376. 803. 3, 6θ4. 8,48. ἘΠ ρἢ.486 ρἰδ5θ0 [)1 4180. 185. 347. 414. Ογχίοῦ. 

834. οι531 ΟΥΥΔΟΙ8Τ ΟΥγαγ 3860 Οἢ γ8, 539 6(10,466 (αἀάϊ! ἄρα τοῦ πνεύματος 
τὸ ζωοποιεῖν) Μαοδ 39 4] Αὐρϑ8θρ9 Ὁ ἶπί Αὐτὴ 4]. Ἰωοοιβ ν γῸ ρ,8- 
νἱββίτωυβ ἰη Ὠἰδιμιδοθᾶ (Α{}3ν 453) εἷς Βαμβεῖ : Μδοβᾶ : δεῖξον οὖν ὅτι 
ὥσπερ ὃ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ξωοποιεῖ, ὁμοίως δὲ καὶ δ᾽ 
υἱὸς οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα ζωοποιεῖ. Οτῇ : λέγεν Παῦλος Ὑμεῖς δὲ 
οὐκέτι ἐστὲ ἐν σαρκί, εἴπερ πνεῦμα ϑεοῦ ἀβαπε διὰ τοῦ ἐν. αὐτ. πνεύ- 
ματος ἐν ὑμῖν. Μαοοᾶ : οὕτως οὐ γέγραπται Διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος, ἀλλὰ 
Διὰ τὸ ἐνοικοῦν. Οτἱῖ : ἐὰν δειχϑῇ ὅτι διὰ τοῦ ἐνοικ. γέγραπται, 
πείθῃ ὅτι τῆς αὐτῆς ἐστὶ φύσεως τὸ πνεῦμα πατρὲ καὲ υἱῷ; Μαοοά: 
ἐὰν οὖν που ἕν ἢ δεύτερον ἀντίγραφον εὑρεϑῇ ἐσφαλμένον παρ᾽ ὑμῖν, 
ἐκ τούτου ἔχεις με πεῖσαι; ΟΥἹῈ : ἔχομεν δεῖξαι ὅτι ἐν ὅλοις τοῖς 
ἀρχαίοις ἀντιγράφοις οὕτω γέγραπται. ἐπεὶ δὲ νομέζεις τοῦτο ἀντι- 
λεγόμενον εἶναι, πληροφορήϑητι καὶ ἐξ ἄλλης ἀποδείξεως. Μαοοᾶ: 
εἰπέ, τοῦτο γὰρ ἀντιλέγεται.) ΟΥ̓ οἵ. Ἐοῖοἢ. οὐχ. οτίζ. 

12. ἀρὰ ουὅν: ἀπ ε Απιῦτγοι ἰρίδιν, ἀλκὴ νῷ Ηΐοσ 8] ἐγρο, αὶ ἐρίδων ἐ ἐνρο, 
Τοτὶ Ονρ ἥασυς 



Θεδ. ",. 
4Τι|1, 1. 

64,6. 

644, 1. 

90 ΠΟΜ.8,18. ΕἸ118 ἀδὶ βριγιζα 68.186 οἵω θ τ 8].πὶ 16 Υ6. 

σάρκα ζῆν. 18 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν" εἰ 
δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος ϑανατοῦτε, ζήστεσϑε. 
134: ὅσοι γὰρ πνεύματι ϑεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοί εἰσιν ϑεοῦ. 15 οὐ 
γὰρ ἐλάβετξ πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε 
πνεῦμα υἱοϑεσίας, ἐν ᾧ κράξομεν ᾿Ἵββᾶ ὁ πατήρ. 10 αὐτὸ τὸ 
πιεῖμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὸν τέκνα ϑεοῦ. 
11 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι" κληρονόμοι μὲν ϑεοῦ, συνκληρονό- 
μοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συνπάσχομεν ἕνα καὶ συνδοξασϑῶμεν. 

18 «Τυγίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παϑήματα τοῦ νῦν καιροῦ 

πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφϑῆναι εἰς ἡμᾶς. 19 ἡ γὰρ 
ἀποκαραδοχίᾳ τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ ϑεοῦ 

ἀπεκδέχεται. 20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγῃ, οὐχ ἑκοῦσα 
ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ᾽ ἐλπίδι 21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κείσις 

ἐλευϑερωϑήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φϑορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν 
. τῆς δύξης τῶν τέκνων τοῦ ϑεοῦ. 22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ χτί- 
σις συνστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν᾽ 20 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 
---- ΠΡ ΄΄΄''ἕ'Ἕ5Ἕ9ἙαὁἙ.... 

18. του σωματος ὁ. ΑΒΟΚΙ, 8] ἂυἱ νὰϊν οἴῃ νν ρὶ Οτὅ Οἷν ΤῊ ἀσί αἱ .. 
ΟΡ τὴς σαρκος α. ῬΕΡΟ ἰΐ νῷ 81] ΟΥϑ [τἰπὶ Τ σι Ἀ1αΐπὶ Ογρ 8] τὰ 

14. υἱ. εἰσ. 9ε. ας. ΒΕ6 ἔ καὶ δὴ ἀδιηϊά 4] Οὐἱ Ὀ1αἴπι315 ἨΠΞ Αὐρ Ἐπ Βεὰ 
8] .. ΑΟΡῈΕ ἃ] ἀ 6 ἴω 8] δοίῃῃ Οὐ 145 Ῥθδη Ουρ Οδββίοά αδυᾶ υν. ϑε. 
ευσ. .. ς εἰστυν. θὲ. α. Κι, νρϑᾶ φοὸρ (Β8}} οἴῃ εἰσ.) ἃ] ΟἿγν Τμᾶτγε αἰ οηποδί 
ἃ] [τἰπὶ 4] 

1ὅ. αλλα ς. ΑΒΟ εἷς... ς αλλ 6. ΡΕΕΟΕΙ, 8] οοσίς Ρ] δίς [Ε κραξομὲν 

16. αὐτὸ .. ΡῈ ορί δι ἄθσαθίν (αφι6) ργϑθῖι ὡστεὲ (ἰδ ΒΥΓ ἙΟΡ 6)... 115. 
124. νρ (ἰΐθτὰ ἀδιηΐὰ Βδὺ]" ππᾶτὴ 4], ἤοη δῖὴ 4]}) Ογυ Τμάσίὶ ΤῊΡΒ Βυΐ 
ΡῈ] δἀά γαρ Ϊ συνμαρτυρει (συνμ. ς. ΑΒΡΕΕα; ς ἴῃ 49. συμμ. ᾿ς. Β᾿ ἢ 
σΚϑῖχ, οἷς) : ἰΐα οἴ. ΟΥὐ Η1ὰ ΟἿν Τηάτγι ΤΠ ΟΥΠΟΡ 4]... 1. 911. 17.166εὲ 
ΟἸθπι μαρτυρέει 

17. κληρονομον ΡΥ... Ὁ" συνκληρονομοι Ϊ συνκληρ. 6. ΑΒ᾿ΘΕΕΟΙ, 8] .. ς 
1 49. συγκλ. ο. ΒΡ ΟΚΡΙ] 4] ῥΙοσ [συνπασχομ. (Α -σχωμεν) 6. ΑΒ ΟΡ 
ἙἘΕα...- ς [νὴ 49. συμπ. ο. ΒΡ ΚΒ, ἃ] οοσίθ οἷοῦ 

18. γαρ.. Α 9. δοίμυϊτ δὲ (Ατηθχϑβὲ ὀγροὴ Ϊ οτι οὐκ αξιὰ ἅ8α ἤπϑιω : 866 
οἰ. ορ᾽ϑυνίθηθη οἷς ἃρ Εμ8Ἐ. 9. ὅ» 1: 

19. του ϑέοι,.. Εα οἴῃ του 

20. οὖνχ εἐκουσα (εῖ. ΟτΥ᾽ εἴο; ποη 8ροπίε Ἠ11 ΑἸ 8]) .. Εα οὐ ϑελουσα 
(ποη υοἴδη8 ἃ ὁ ἢ ρὶ σα [τἰῖ Η111 4], ποη υοἱωμπέαγία Ατηρ τϑι) | ἐφ ς. ΒΓ Ὁ 
ΕἘὰ... ς [μὴ 49. ἐπα. ΑΒ ΟΡ ΕΚΙ, οἷο 

21. οτι (εἰ. Οὐ ΜεΙΒΘΡίρι ὅδά 4] τη) .. ϑἾἘ6 διοτι, 179. ἀλλα Ϊ Ἐὰ ὁπ 
ἡ | σῃ" 8] δουλιας 

22. γαρ..Α δὲ (Δοίυγ οπα; ἃτΡ δὲ ν6γ0) ] συνστεναζεν (συνστ. ς. Β "Ὁ" 
Εὰ;: ς μη 49. συστ. ο. ΑΒ ΟΡ ΤΠ ΚΙ, οἷς; ἃ ἔνᾳ ἱπρεηιίδοϊξ ἰΐθτῃ Ρρ]583, 
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καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες καὶ αὐτοὶ ἐν ἕαυ- 
τοῖς στενάζομεν υἱοϑεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 3 00 δ, 3. 
σώματος ἡμῶν. 24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώϑημεν᾽ ἐλπὶς δὲ βλεπομένη 

οὐκ ἔστιν ἐλπίς᾽ ὃ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει; 20 εἰ δὲ ὃ οὐ 
βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾿ ὑπομονῆς ἀπέκδεχόμεϑα. 

«ς [2 4 Α 4 - ’ “- 3 

20 ᾿Ωσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσϑε- 
’ «ς - Α Α ’ ’, Α -ἷ 2 ώ 3 Ά 

γνείᾳ ἡμῶν. τὸ γὰρ τί προσευξόμεϑα καϑὺ δεῖ οὐκ οἰδαμεν, ἀλλὰ 
ὅν ν᾿. » ς ’ “2 , . Ἐς ςε ὴ 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλητοις᾽ 21 ὁ δὲ 8. 

ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ 

864 κε [0] Αὺρ ϑ6 0] 1: ὁοπρέπιϊϑο) ΜοΙΠΘΡΙΡΕ ὅδ ΑἸἢ ΟἿγ Τμάτγι 
ΤηάογῖθοΡ (καλῶς οὐκ εἶπε στενάζει καὶ ὠδίνει, ἀλλὰ συστεν. κι συνωδι, 
ἐπειδὴ καὶ τὸ πᾶσα ἡ κτίσις ἐνταῦϑα προσέϑηκεν) αἱ .. 88. 88. ΟΣ 
στεναζεν [ Ἐὰ ὠδινει (ἃ νᾳ Ρρ ᾿δὺ ΡῚ ραγέιγίξ, Υ ἀοῖοὶ, αὶ ἈΞ ἐ ἀοϊεξ : 
Απιὺ δεάμυ]ἷ σοπιρατγίεγῖ, δ ἀ8]} οοπαοϊεϊ, [0] αὐφι6 ἀοζεῖ) ᾿ 

38. καὶ αὐτου 866 6. (ργδεοράθῃία καὶ αὐτοῦ) Β ΜοΙΒΘΡΙΡὮ ὅδά, ἔξοχ (ργϑο- 
οοαδηΐα κ᾿ ἥμεις αὐτ.) 81. 98. ἀπὲ το Αὐυρἢ (864: βεὰξονα ἰδηϊατη καὶ 

ἡμεῖς) Ἐπ .. ΒΕα. ΑἿῺΔ αὐτον (ρτδθοθάθηϊ κ᾿ μεῖς [ΑἸ Ὁ ο1] αὐτ.), 
ἀ" κ ποβ ἱρϑὶ (ρτϑϑοϑὰ δὲ ποβ ἱρ8ὲ); ἢ οἵὰ {(ργϑϑο θὲ ποὸβ8 ὑρϑῇ .. 1ωπ [ἡμεες] 
καὶ αὐτοι α. ΑΟ 8416 οορ δι... ς καὶ ἥμεις αὐτὸοε ο. ΚΙ, ἃ] Ρ] ΟἿν Τμάγεϊ 

(ργαθοβά κ. ἥμεις αὐτοι, 81101} οἵη ρτδβοϑάθηζΐο καὺ ἤμεις) ΤῊΡἢ Οδς 
οὐ ναγίδηϊξ ἃ] τὴῦ (41 ἔθσϑθ ροβί αὐτοι ργ δἀὰ οὗ) [ Εαὰ 8] ἐν αὐτοῖς Ὁ" 
8413 οἱ ρίαν συνστεναΐζομεν (συστ.) [ ν»Εεα ἃ ἔρ Απιδτβί οτὰ τ᾿νοϑεσ. 

24. ΕἘὰ ἡ βλεπομενὴ | τι καὶ (41. οἵὰ τι, Β᾽ 47)ξ εχ νοϊοτὶ οαἀ [τὸ 
παλαιὸν οὕτως ἔχει) οἵη τε και, ΤΏΡΕΠΙΒ δΔαᾷ τουτο, 11. τουτὸ ὕτο τι, 
ΟΡ τοῦτο ῥῖὸ τι καὶ) ελπιζει (Α 47.τρ Ογτῦ ὑπομένει, Βγγαΐγ ΑἸὴ 
ἐχορεοίαξ) 6. (Α)σΚα, 4] ἔθσθ οὐμη ΒΥτΡ 8] ΟἿν Τμάτγί ΤᾺΡΒ Οδο Απαθΐ 

. μὴ οἵα καὶ ὃ. Βα ἃ ἔρ νᾷ 8] ρη͵ἱδί γα 

96. τη ασϑενεια (6Ὁ") 6. ΑΒΟΡ 81} ἃ νρ ΒΥΤ ἀγΘ ΟὙΤὮΓ ἊΝ ΡΡἾ 81 μὰ 
. Κα αὶ τῆς δεήσεως ( Απιδτδὶ ὑπηεηεϊξαΐεηι ποδίταθ οτγαξίοηϊβ [ἢ ον. 

π0.}} .. ς ταις ασϑενειαις ὁ. ΚΙ, 8] ἸΙοῃρθ Ρ] νν γμπὶ ΟὮν Τμάγί ΤᾺΡᾺ 
Οὐς [ ἡμῶν .. ὈὉ ἀ" οἱ [ προσευξομεϑα (6΄΄, ποῃ ς αἵ τη81]6 ΥΥ̓ ἰδὲ 
σὺ 52) α. 951, ἃ] ῥ᾽] 8560 ΟΥ ΝΖ Ογγϑϑὶ ΟὙγλῦ Μ8ο ΟἾγΐ ἰΐθτη ΟἿ ΠΙΟΒΟῚ 
Ῥὰπι Οδς.. ΕΘ -χομεϑα .. ς πῃ -ξωμεϑα 6. ΑΒΟ 8] τὰ Οτ2 (Δα ".1.) 
Τηᾶτι3 ΤῊΡΕ  αλλα ς. ὉΡΟΙ, 8] .. ς ἴῃ αλλ 6. 480 8] οογίθ ρὶ [ ὑπερ- 
ἐντυγχ. 6. ΑΒΡρΕῸ 67." ἃ" κα ἐμὴ Οτϑ (αδίᾳφαο δἀὰ τω ϑεω) ΕΡΙΡᾺ “5 
θη Αὐρὶ.. ς (6090) δΔἀὰ ὑπὲρ ἡμῶν (8ῖο ἃ] ρϑᾷς ν. 27. ὑσοὸ υΖ', 
αγιω») 6. ΟΚῚ, 8] ῥ'εν ἐδ ἢ νᾷ δ] μὰ 4483 ἨΙεγαοδ ἂρ Ἐρὶρ"7Ο (βοᾶ 
Ροη ροβὶ αλαλ.) Ογτὰγ ΟἿν Τμάτί 4] Αὐμβϑθρθ Ὠϊαΐπὶ ΕΡΡΒ (ἀὰ αὦ 
ἀοπιϊνμα) Ηΐοσ ἃ] πὰ (118. υπ. αγιων, 8] ΑἸῖᾳ Ομ νἶ ἐντυγχ. ὑπ. ἡμ. ν6] 

υπ. ἡμ. ἐντυγχι) ! 

4. ἐρευνῶν  ἀαὰπῃ υδίᾳθα δἰ. μὲσ ἰοΐαμῃι Ν. Τ. ὁχ δαυοίοσ ἰδίθ ἐθβίϊατω 

ἐραυναν δἄδπάσπ, οἱ. ανεξεαρυνήτα Ἐο 11, 88., Βοο ἔδτλθῃ Ιοοο ἐρευ- 

ψωῶν ἰοποηάπτα να τ, πἰϑὶ ἔογίθ Β" δΔΌ οτοηΐθιβ ἐδ] ΟΧΟ 5588 ποσὶΐ. [ἢ 
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ϑεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. 28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν 
τὸν ϑεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαϑόν, τοῖς κατὰ πρόϑεσιν κλητοὶς 
οὖσιν. 29 ὅτι οὗς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰχό- 
ψος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοχον ἐν πολλοῖς 

ἀδελφοῖς" 80 οὗς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν" καὶ οὖς 

ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν᾽ οὖς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ 

ἐδόξασεν. 
81 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὃ ϑεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καϑ' 

ἡμῶν; 952. ὅςγε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν 
πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν 
χαρίσεται; 88 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; ϑεὸς ὁ δικαιῶν᾽ 

ο φαϊάοιι ἰηΐοτ ἐρ οἱ εὐνγῶν ᾿ἰ 6 γα ατϑϑα ϑί. [ ἐντιγχανρε}.. τ, 78. δ] 
υπέρεντ. 

48. σινεργεν (εἴ. ΟἹοπι Οτὰ Ἐπ85Ρ5 3686 ΟἿ Ογτοδὶ Τηάγι Ουγδν ΤῊΡΕ Οες 
Το Αὐὺς ΑἸὩΡ αἱ τὰ)... 5 δἀᾷ ο ϑέεος α. ΑΒ, ἰΐοτα Οτ ροβί αγαϑον, 
οἱ Οὐ"ὴὲρ (ϑεὸς ὁ τοῖς ἀγ. αὐτὸν πάντα συνεργῶν 610) [ ἀγαϑὸον ς. ΑΒ 
ΟΡΕΟΚ 8] ρὶ Οὐό Οἢγβϑ Τμάγίθοτα Οος .. 1.ηϑἃ τοῖα ᾿γϑθιη τὸ ὁ. Σ, 8] 
ΡΙυ836 ΟἸοὰ ΟΥΣ (Ογγ δὶ! προς τὸ αγ.; 864 139 εἰς αγαϑ.) ΟἿγ οοἀ 
Ογτὰν Τμάγιϊχι ΤῊΡΕ 

29. συμμορφ. : ἰἴα ΑΒΟΡΚΙῚ, οἴο... Εα συνμ. 

80. προωρισεν .. Α προεέγνω  ους δὲ εδικ... Αἰ καὶ οὖς ἐδεκ. 

82. Ὁ" οὐ τὰ ος (ἢ δαἀᾶ γε) οὐδὲ τον ἐδιου (Ὁ του ἐδ. υν.) ἐφεισ., ἃ 
ἔς φιὶ πες (ἔ πέφιδ, ῷ πόηι ἐ πο) Ξἴϊο ργοργίο (18 ἴ, αὶ ϑιι0 ἐ μγορσῖο, 
ἃ δι.0) »ερεγοῖΐ, νῷ φιιὲ οἴέαπι (ἔπ οτὰ) “7ΐο διιοὸ ργορτίο (ατα ἔπ" οσω, δ] 
δῖα 31.) ποη »». Οἵ Ἠϊ1909 . ΟΝ ΠΟ δροβίοϊυβ ργορτγίμηι αἷϊ πἰξεηι, ουτὰ 
ἴῃ τυ 118 ν 6] ϑεμηι γ6] δἶμβ 86 ρ6 ἀϊχίδββδοί. Εἰ ἀυδιηνὶβ τ }1} οἀὰ Ρ6Γ 

ΓΥΔΠΒ] δίογατη Βἰ ΠΡ] οθῖα 1161} 5 6 ἰδῆ ἐπ Ὦ. 1. ὑΓΥ͂Ὸ ηορσγῖὶο Πιἰΐο ϑι0 

“πο οοπβοτὶρίαιη Βαδοαηΐ, ἰδηθῃ Οτδθοΐϊίαβ αα ᾿ἰησυδ δροβίοϊυϑ 

εβί Ἰοουίαβ, φγοργίύιηι ἢπὰης τηλρῖ8 αυδηι δέμηε πππουραί, Εἰ ᾿ἰσαέ οοῖῃ» 

τὴ }}}8 ἰὩ(6}}Προηςθ Β6η8Ὰ ΟῚ 8818 ἰηΓ60 7 ϑγοργίιης οἱ δέέηι αἰ οταῖ, 

σοτῦμ) ϑροβίοϊαβ οἴ ἴῃ οϑϑίοσὶβ 41118 ἀϊοιϊβ δέπε πἰζμηι ΘΟτητλθτθο- 
ταϑϑαί, αυοὰ ο9᾽ ατδαθςα τὸν ἑαυτοῦ υἱόν, δήθ ἴῃ ἢ. 1. βθουηᾶυτῃ 
αυοὰ αἷϊ ὃς γε τοῦ ἐδίοι υἱ. οὐκ ἐφ. φιιὲ ργορτίο βἰίο ποη »ερ. ] αλλα «ς. 
ΒΌἘἘ6Ὸ οἷο .. ς αλλ 6. Ασκϑῖ!χ, 4] οογίθ ρὶ [Ὁ Ὲ6 οἷ τὰ 

88. ὉΡα ἐνχαλεέσεν 1 6Ὁ 1ζπ ὁ δικαιῶν; ΟΥ Αὐρᾶοοί οδγ8,8..--- - Ρτο- 
Ὡὰη Δ Ϊ αΤ οὐροὸ ᾿ΐα αὖ ροβὲ Ρεγοοηίδιϊ ποῖα αὐ ἀἰοίτηυ8 Ουὐΐϑ αἀσοιιϑα- 
δὶς οἷς, Πα αποᾶ βοαυίίαν 80ηῸ ἱπίογτορδηι δ οηυπίϊείαν, ει φιιὶ 
ἑμειυΠοαξῇ αἱ ἰδοϊίθ τοϑροηδοδίαν Δ : οἱ ἰΐϑηι Ρθσοοη θτηιγ ΟΝ ἦ 68ὲ 
χιιὶ σοπαειππαϊ ἢ τυτβαβᾳ. ἰηξοσγορθιηυβ Οἦν. 1768. φιιῖΐ πιογέιι8 οἷο, αἱ 

πθίαπο ἰδοῖθ σοβροηάθδίυν δοπ." ΕΟΠΘΥαΒ: ἤδοο ἴῃ ααϊΐϊθυ8 δἷδὶ 

ἦρ86 τϑϑροπάϊξ αυδδοὶ εὀρωνικῶς Ἰοροπᾶδ. Εἰ ὁ8ὲ βϑηβῃβ ἰβία : πἰϑί ἰοτίθ 

οἰδςίοβ 8808 ἀ6ι8 αυἱ ἰυϑ(οσαί, δαὶ ΟἿγ αυἱ ρῥτὸ ἰδ οὁδὲ τηοσίαυϑ, οοη- 
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2 -" 

84 τίς ὁ κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποϑανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερ- τ το 5, », 
ε Α - »" - - 

ϑείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν᾽ 
ε - 9 - 3 “- - 

90 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; ϑλέψις ἢ στα- 36.:9.Ψ 
, Ἃ ὮΝ Ἁ Ω ᾿ 

νοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; Υ 
᾿ “- ς " ᾿ 

56 καϑὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκεν σοῦ ϑανατούμεϑα ὅλην τὴν ἡμέ. , 8. αι. 
3 [4 ε [4 ΝΣ ») 3 3 ’ὔ - ᾿ 

ραν, ἐλογίσϑημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 91 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν 
ε »-"Ὕ “- - 

ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. 88 πέπεισμαι γὰρ ὅτι 
Ὗ ᾽ » [4 » τ Υ̓͂ 3 [ἀ » 3 ᾿ᾳ οὔτε ϑάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε ἐνεστῶτα 
» ἃ ᾿ 

οὔτε μέλλοντα, οὔτε δυνάμεις 89 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάϑος οὔτε 

ἀοιληδθϊ,. ΜΙηΐτηθ αἰΐαθθ. Νυ]16 ἰδιθη ἠθοοδϑιίδίθ 18 βίδίαπηί. 

Ῥυίμηδ δηΐτι απϑοβίϊο : τίς, ἴδ οοηίϊηθῖ ἰδοϊΐατη πΘρ ΟΠ οτὰ 8] 6]. 8 
απυδαοϑίϊοπὶ Ἰοοαχα ποι ΓΙ πααϊί. Ποίηάο 'ρ88 απϑδϑίϊο : Αἢ 8 αυϊ 8Ὁ- 

ΒΟΙνΙ δοουβαθῖε ΑἩ αὐ ρδίγομεβ οϑὲ σομ ἀρ δ ΌΪἷ ἢ ΠΟῚ ν8]46 οοῃ- 

οἴη ναϊγ --- ---. Βῖο ΕθΟμοΣ το ββίμηθ, αὖ ΠΟὈΪ8. αὐΐάθτῃ γάϊίγ. 
Νεςο διῖΐον Αἰη.3831. 9471.. Δ}114 ταῦ. 

84, χριστὸς 6. ΒΡῈΚ 8] ἸΟηρ8 Ρ] ἃ 6 5ΥγΠΙΣ ΔΥΡ ἃ] Οἢν Τάτ Ογγῆτ ΤῊΡΕ 
Οδς [τἷπὶ ΗΙ] 4] τὰ... μη δαᾶ [νησους] 6. ΑΟΕΘῚ, 417 ἢ αὶ γᾷ οορ 8] ΠΗ 
θα Εα Αὐρ' Μαχιμΐη (Ογτϑοῦδδ τς χε) μαλλ. δὲ καὶ 6. ΘΕΕΟΘΚΙ, 

ΠΑ] Ἰοηρα Ρὶ ἰδ (πιο [ατέϑπι αἀᾷ ἢ 5] δὲ [νρ Ροϑὲ φιο] φιιὲ [οχὰ 41) νῷ 
(864 ποῃ 8π|Ὁ) Ξ.ΥΡ ἃτθ οἷο ΟἿν Τμᾶάγυ ΟΥὐσγ ΤΏΡ Οδς [τἰπὲ ΗΙ] 
ΑἸ Αὐρ Ναχϊτηϊη ΑἸ Υβὺ 8] .. Τὼ οἵὰ χαὶὺ 6. Α(Β ἰθϑϊ ΒΟἢ οἱ 
Β1], σοηἰγϑαϊοθηΐθ Νί810)0 8419 ΒΥ οορ Π1ὰ δ Βιυΐῇ γἱ]οίοσίη (Ογσ 
δοῖ ὅ8. ὁχῃ μαλλ. καὶ) [ ἐγερϑεις .. ΑΟ 815 ΟΡ 8] ΟἿγΥ (βθᾶ τη88 νϑυὴ) 
δὶ δἀᾶ ἐκ νέχρὼν ] καὶ 8686 9. ΒΡΕΡΟΚΙΊΙ, ἃ] Ἰοηρθ Ρ}] ἀκ 6 ἢ ρ' 81ὶ 
ἩΑΥΙΡ Βγγῦ 41] ΤῊΡΗ Οδοὸ Μαχίμηΐη ΑἸωρσϑὺ... ΑΟ 8] ρ] 510 ἀἴ νρ 
δο ὁορ ΟἿγν Τμάγι ᾿1ὰ Ογγϑοῖ ΟὙτῆγ [γἱδῦ Ἠ1] Ἐπ ἃ] ὁπ, ἶπο Τὴ [κ.] 
Ϊ Β οὶ του [ ὑπερ .. Εα υὑπερὲεν (αἴ ροβδίηξ υὑσερ οὐ περν οοπῆδία ογϑαϊ) 

85. τις (οἴ. ΟΥ̓5Δ6ΡΘ 4] τηῦ ΟΥρϑ 4] τη) .. Εα ἀἘ ΤΥ ρ νρ (86 ποῃ δὶ υρυῦὶεί 
81) 4] ΕυΥβ 64] δἀὰ ουν| του χὺ (εἰ. ΟΥϑ [Ογϑἀ1 τ. 8ὲε.] Ἐπ|8Ρ8 164 [θ᾽ ς͵ 
ϑὲε.} Μοιμ ΡΙΡ 558 [ᾳ 4 ἃ ὃς ἑρμηνεύεται χεὶρ τοῦ πατρὸς καὶ λόγος] Ογτϑ)ῖᾳ 
Ογγδοι 381 Ατἢ,8 ΟἸγαἀϊβ Τπάγὶ ΟΥτῆν [868 εἀά3 τ. ϑε.] ΤῊΡΒ Οοο ΤΥ ΟΥΡ 
Τ,οἷ 4] ταῦ) .. Β (Η11ἷ, βθὰ 8111 μοι δὰ ν. 89.) τ. ϑέοι τῆς ἐν χῶ 
τῦ, ἰζατη 816 Βο0]} Ηογ 8] ρρέν οἰϊδῖ γηὰ τ. ϑεοι [ ἤ Βεα.. ὈἾΕα ἀρ ὁ 

86. ἐνέκεν 6. ΑΒΡΈΞΟΙ, ἃ] τὰ ΟἹοαὶ Οὐ ΜοΙΒΘΡΙΡῈ δδ8 ΟἿγ (οἱ. ἸΔο503) ς 
(ΞΞ ΘὉ 82) ἐνέκα 6. ΟΚ 8] ρὶ 1413: Τμάχι τὰ ΤῊΡΗ Οδο ἕνεκεν σοῦ: 
ϊα οἵ. ἢ Ρ , 

871. δια του αγαπήσαντος (εἴ. ΟἸδη ΟΥ ΜεΙΒΘΡΙ͂ΡΕ ὅ58 Β45 ΟἿὟν Τμάγὶ 
ΤΠ οΥῖοΡρ δι ΤΡ Οοο Αὺρ Κα 41) .. ΡΕΡῸΟ ἴ νῷ 8] ρη͵ἷϑδῖ τὴῦ διὰ 

τον αγαπησαντα 

88. αγγελοι.. ῬΕΕα ἰδ Αὐρξ Ατρτϑὲ (ποη ΗΙ] Αὐρ5886Ρ9 ἃ] τη) -λος 
ουὅτε αρχαε... Ο ἃ] πγὰὺ ΒΥΤΡ ο.ἢ ρρδϑτ οὐϊδὺ τη (5684 που ΟἸοῃ Οὐ Τμάτί 
ΟἿγν [δὰ Ἀ. 1.71 ΤΡ Οδο ΗἸ 41) δὰ οὔτε ἐξουσίαι, ἰΐοιη ΡῈ 815 ἀδῇ 
οὐ 6 Ῥγϑϑῖῃ οὔτε εξουσεια (415 --σιαι) :: οὗ ΟΟ] 2, 1δὅ. ΕΡΒ θ, 12. 1 Οο 
15, 34. ουτε δυναμεις (Ὁ -μις, ἰΐοτα υὐγέιϑ ἃ 6 ἢ αὶ ἴα δἱ Ααρ; ζογίξιαο 
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[5] ωἱ 

1012, Τ. 

ῷ4Ὶ4 ἘΟΜ.9,1. δὈοῖογ Ρδὺὶ 46 5γ8}61 ἰοῦ ταῦῖβ δ αῖθὰ8 

. φις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ ϑεοῦ 
- 3 “ἋΣ - “- ᾿ ς « 

τῆς ἐν Χριστῷ ἰησου τῷ κυριῷ ἡμῶν. 

ΙΧ. 

σ “- ᾽; [4 

1 ̓ 4ληήϑειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συνμαρτυρούσης 
ἴων 4 ὔ ’ ε ΄ , ’ 

μοι τῆς συνειδήσεώς μον ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν 
.λ Α 3 ὃδ 4λ τ ἠδυ. -- ὃ ’ 2 ᾿ 3 ’ ; Α 

μεγάλῃ καὶ ἀδιάλειπτος ὑδύνῃ τῇ καρδίᾳ μου. ὃ ηὐχόμην γὰρ 
ΡῚ ’ - »Ἷ Α 5 Α Ψ ᾿ “ σ ϑῳ ς Ά - 3 -" 

ἀνάϑεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
- - ᾿) ’ δὴ ωυ 

μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, 4 οἵτινές εἰσιν Ισραηλεῖται, 
τ ς « , Ν᾽ ’ ν ς - ,ε , νε 

ὧν ἢ υἱοϑεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἴ διαϑῆκαι καὶ ἡ νομοϑεσία καὶ ἢ 
’ ν 5 , ἢ τ ε , νΣ) τ ς ν 

λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, Ὁ ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς 

δ1ὰ ἴο] 8] [᾿οπὶ νρϑα ββὰ δἀὰ ρμοβί αἀρχαὲ πέᾳ. εἰγέμ659] Αὐτὴ 05) ἢ. Ι. 6. 
ΑΒΟΡΕΕΟ 8158 ἀε ἔρ νροάά ορ ΒΡ ἃ] ΟΥ Ε.8Ρ8 598 ἘρῊγν Ογγϑοῖ 87 Π Ἄτη 
ῬΡ δ τὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) δηΐθ οὔτε ἐνεέστωτα 6. ἈΠ, ἃ] Ιοηρα Ρ] ρὸ Β.1 
αἱ (νᾳ νίάδ δηΐθ) ΟἿν Τῃάγί ΤᾺΡΗ Οδο Αυρὶ 8.3 (1108 ἐοδίϊατη Ρ]8Ὲ8 

οἷλ οὔτε δυν. πἶδὶ πί γὰαΐν 121. οἵ ὑππ8 δ]ΐοσνο ροἶϑὲ δοζατῃ αἱ οὔτέ 

ἐξουσ. Ἔχρτίμηαη1) 

89. ΡΕΕΘ 8413 1 νρ 4] ρρὶαΐ (β6εα ΗϊοΥΐ πέᾳ. αἴΐξα χιαοῖέδος ογεαΐξια.}) οτὰ 

τις [ τω κυριω... ΑΟΕα τοὺ κυριοι 

ΙΧ. 1. χριστω... ν᾽ ἜΕα ἃ ὁ Γβὶ Αἰμΐπὲ 117 ΑἸαθσβὲ (ποθὴ Αὐρὶ 41) αἂᾷ εήσου 
Ι συνμαρτ. 6. ΑΒΟΡΕΕΑ .. ς [μη 49. συμμαρτ, ς. ΒἢκΒΠῚ, ἃ] ἐοσίθ Ρ]ῸΥ 
[ ἐν 866... Βα σὺν (6 εἴάπ ἔῃ,  Τη) 

2. τὴ καρδια .. Καὶ Δ] τῆς καρδιαις 

8. ῬῈΚΙ, ἃ] ργὴ Τπαγίθά εὐχομην [ αὖτ. ἐγω Ἀ. 1. (67 ς. ΑΒΡΕΒΟ 8] ἰΐ 
᾿ ΒΥῪ.Ρ ρὸ Οἢν Τπαογϑαῦ Βα ΓΑ Ρδο .. ς δία ααϑέμα ὁ. ΟΚῚ, νῷ (690 

ὧρ86 888 ἔα ἔρ8. 66.) ἃ] ταῦ ΑἸΏ Οὐ τα] 828 (οχη ἐγω αἱ οἰ. 108.) ῬΒΟΙΙΙΔΏ 8, 18 
Τπαγ 4] (Ευβμιδὶ 226 ὁ1ὴ αὐτ. ε7.}) ΟΥΡ 41] (εσο ἴρ86 ρρ͵]δῖ ρΡ]67) απο... 
ΡΕΟ υπὸ | τῶν συ77. μου (οἴ. Επιδτρδὶ 396 ΤῊ Δογϑῃΐ Ῥῃοίπιδπ 4] τη) .. 
ΕΑ 116. ἀ" ρ' Ογγῖαι! μρὶδὺ γγὰ οἵ μου, οἱ ΡΕΕΑ 815 Τῃᾶτί δἂὰ των. 
Οοἴοσχαμ ἴῃ Β ἰοδίθ 4]ὲ ΒΕ αδελφ. μ(- των ἴῃ τὴρ Βογὶρίδ βαηΐ. 

4. Αἰ οἵ ὧν ἢ (Εα ομ) υνοϑ.. α8ᾳ ἐπαγγελίαε, ἰΐδτη 1, οτὰ καὶ αὐ διαϑ. κ. 
ἡ νομοϑ. | ισραηλειται ὁ. ΑΒΡἘΔ6 (0᾽ ἀὔ στρ.) .. ς μὰ 49. -λιται ς. 
συ Εκϑῖϊι, οἷο [αν διαϑῆκαι ο. ΟΚ Δ] αἱ νάϊ οἴη ἃ 6 ἢ β'ὶ 81 81] τὰ 
80 ΟΡ ΒΥΥΠ 4] ΕρΊρἢ 918 σὴν Ὑπάχὶ Ῥῃοίπιδη 4] ΗΠ] 4] τῶι .. [8 ἢ 
διαϑηκὴ Ο. ΒΡΕΕΑα νβ (οἰ. ἀδιηϊά ΒαυΙ ἢ, ποπ ἅτ ΒΑΥΙ" [0] 41) ΑἸἢ 
ὙΤπάογδηὶ Ογτΐαὶ Ομ γταοβο 3 Ογρ δ] [ ΡΕΕΟ (Ε καὶ ἐπα͵7., 6 καὶ ἡπαγγ.) 
ΟἸὨγΔΟ80 3 ῃ ἐπαγγεέλια (5 »γοπιῖβ8α ἱ ργοηιϊβϑϑῖο 

ὅ. Ἑὰ οἵχ οε καὶ εξ ων .. ΕΟ ἢ αὶ την οἷ 8118 ΟΥγρ ΗἸ] 4] (βοᾷ ποῃ 1τἰμὶ 
Απρ' Αἱ πιι} οπὰ καὶ (Δ Υτὰ ροβϑύ ων Ροῃ)]τὸ (ο" τα, Ηἰἱρρ: δ) κατ. σαρκα 

. (να γν δῇ. ΟἸθιτο Τό ἀρ ΟΒΟΘΥΘ) .. Εα ΕΡΊρη594 ΟΥγὶ (θη Ογγία] 838 γ0] 



Ρτδθβίαπίθ. δἑδμπ ἀθὶ ργουηἶββᾶ. Ὗ δι 8 [5786]. ΒΟΝ. 9, 17. 975 

᾿ Ἁ ’ .-»"»". 9. ’ » 2 , 2 Ἁ 5...» 
τὸ κατὰ σάρκα. 0 ὧν ἐπὶ πάντων ϑεὸς εὐληγητὸὺς εἰς τοὺς αἰῶνας, 
- 7 2 7 δυο 3 ᾽ [4 ᾽ “-“ - ᾿ Ὶ 

ἅμην. 6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐχπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ 
’ ε » 3 ’ τ 2 η ὁ 53 ὦ 5." ᾽ . 

πάντες οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὐτοι Ἰσραήλ᾽ 1 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμὰ 

δεϑὲ τὸ κα. σα. χῇὸὶΞΤτΔλατιΐ οἵ το, Αἰ 4539 οὐὴ ἰδία οὐγηΐα [ ὁ ων .. ΟἿΓ 
(ἰχῦ ρᾳ Μοηῃιῖ, μδο ποίδίαν αἰ δγθηϊία ςἀ4) οἴῃ ὁ | ἐπε παντων (Ογιξ 
1. 1. -τας, Βγταῖγ 1τἴπῦ ΨΊοΓοΥη 89. οπιπε8, Α1726 64 ΤῊ τ ε παντα, 

Τοχιῖ μὲν οπιπῖα) .. δϑίμ τ οτὴ.. ΒΥ ΓΘ 1τἰπῦ Τοτεῖ ροϑὶ ϑέος ροῃ!| 
ϑεος .. ἘΡῸ Ογρϑὰ ΗἸ16ἀ 5θπι6ὶ 1,.6οἷ οἵη (86 ρΡΕΥ οἰϊδῖ ργὴ Βαθεηῖ.) 
Ῥτδοίοσθα βδθρα νϑῦδα ὁ ὧν εδἷο ἃ ρρξτ ἰΐαὰ δἀμίβηῖυν αὐ ρΊΔη6 οὕτη 

ὦ 79 εοπίπηραηῖ. [{ἃ Ηἱρρποθίδ (αἱ ἀθοτίαβ ὀσροηΐί, οἴ ρὰρ “57 εἱ 465) 
ΑἸη327: 489. 126 (ᾳἀϊέ οὐκοῦν ὁμιολογείτωσαν καὶ οἱ πρότερον ἀρνούμε-- 

νου τὸν ἐσταυρωμένον εἶναι ϑεὸν ἐσφάλθαι, πειϑόμενοι ταῖς ϑείαις 
γυαφαῖς εἴς. Ἑδᾶρῃῃ ἀχβογὶρία Βαθοὶ Ερὶρῃ 109 Οδ658 69 Ἐρ᾽ρη 59 

Ογχΐαὶ (νἀ. ροϑι) ΤμᾶουτθοΡρ Τμαγίοδι 817 (καὶ ἤρκεε μὲν ἡ τοῦ κατὰ 
σάρκα προσϑήκη παραδηλῶσαι τοῦ χὺ τὴν ϑεότητα᾽ ὁ δὲ προστέϑεικε 
τό Ὁ ὧν ἐπὶ οἷς, καὶ τῶν φύσεων δεικνὺς τὴν διαφοράν εἴ6). ΟΥ̓ εἴ. 
Επὰ5 ἢ. 8. ὃν 11: )01 εδὲ ἤδη γοῦν ὅλην Χριστιανῶν πολίχνην -- κατέᾳλε- 

ἔἕαν αὐτοὺς - τὸν ἐπὶ πάντων ϑεὸν Χριστὸν (ηΪδὶ ἰϑίϑ νοχ ᾿πἰοΥρο]αία 

680) ἐπιβοωμένους, ΑἹ δου α8 ΟἸγϑίίδημα ΘᾺ] Θηοσ οἷ. αβίαταῦ 
νοτῦᾶ ὁ ὧν οἵα πο οὐχ ὁ χ8 ὁρηϊυμοία 6886. 1{ἃ ΒΟ] ϑιβηἱο Σ ἀθ8 ρϑ- 
τον ὁ ὧν ἐπὶ πάντων ϑεὸς δυᾶϊῦ, αὐ ρον ΕἸιΒ6 1) Π Ὀγατη ἄθτα. ον 6]. (εἶ 

8, 1. Ρ. 804. τοῦτον γὰρ εἶναι τοῦ; μόνου καὶ ἐπὶ πάντων ϑεοῦ μόνον 
ἀγαπητὸν καὶ μονογενὴ παῖδα. ὅ, 18. Ρ. 494. δὲ ΒΔ6ρ6) [ἴδ Επ85 

τητος 1, 1. (ρ. 16. ὥστε μήτε αὐτὸν εἶναι τὸν ἐπὶ πάντων ϑεὸν ἡγεῖσθαι 
ἦτε τῶν ἀγγέλων ἕνα, τούτων δὲ μέσον καὶ μεσίτην. Ἰΐϑθτα ρτοθηΐαν 
Ιρσπΐδιρο] 358. (χαὶ ὅτι οὐχ αὐτὺς ἐστιν ὁ ἐπὶ πάντων ϑεὸς καὶ πατήρ, 

ἀλλ᾽ υἱὸς ἐκείνου οἷο) 6368 (πῶς δὲ πάλιν οὐκ ἔτι σοι δοκεῖ ὁ ἧς εἶναι 

ἐκ τῆς παυϑένοιυ ἀλλ᾽ ὁ ἐπὶ πάντων ϑεὸς ὁ ὧν ὁ παντοκράτωρ; οἷο), 
Ῥμοιμδηῖο ἢ 8, 14. (καὶ περιφανέστατα δειχνὺς πόϑεν ταῦτα καὶ τίνος 
ἤρτηταν προνοίας Ὁ ὧν ἐπὶ πάντ. εἴο ὥστε τοῦ ἐπὶ πάντων ϑεοῦ καὶ 
αἷ νομοϑεσίαι καὶ αἱ οἷο). Ϊῃ ἀϊνοΥδὰβ ρατίθβ ἰθβίδητιγ. 1] οἱ Ογτ. 

ΟΥ Ογεΐα! 3217 801 [ἃ] βἷς: τὸν γοῦν τ» οἶτε Παῦλος ἐτόλμησεν εἰπεῖν 
ϑεὸν οἴτε Ματϑ. οὔτε Δουκ. οὔτε ἥάρκος, ἀλλ᾽ ὃ χρηστὸς Ἰωάννης 
εἴς, δὰ ιιᾶθ τϑβροπάοί Ογὺ : καὶ γοῦν ὁ πάνσοφος Παῦλος Ηὐχόμην 
γὰρ εἰς. ἰδοὺ γάρ, ἰδοὺ τὸν κατὰ σάρκ. ἐξ Ιουδαίων, τουτέστι χν, καὶ 
ϑεὸν ἐπὶ πάντων, καὶ μὴν καὶ εὐλογ. εἰς τ. αἱ, ἀμ. εἶναι φησίν. Οοη- 

ἴχᾶ νοτὸ τὰ πρακτικὰ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ συνόδου, υδὶ δᾶ ργοθαπάπτηῃ ὅτι 
- ὁ ϑεὸς οχ ἴρ58 δὰ πη). 6ρΡ. ἰαβιπηοηΐα ρμαϊππίαγ, ἰδίο 060 ΡὈΓΟΥΒΒ 

ΔὈδέμοηξ, οἔ Ρ. 87. 0ΌΪ ἰπίον δἰ πη Πα 4118 : πῶς οὐ ϑεὸς ἐναργῶς ο ἥε, 
εἴπερ αὐτὸν ἀγαπῶντες τὸν τῶν ὅλων ἀγαπῶμεν ϑεύν. - εἰ τοίνυν τὴν 
ἀγάπην τὴν τῷ ϑεῷ πρεπωδεστατην, ὡς ἐξ ὅλης ἰσχύος οἷς καὶ αὐτῷ 
προσάγομεν τῷ χῶ" τίς ὃ φάναι τολιιῶν ὡς οὐκ ἂν εἴη ϑεός; 1π Ἰ1ρ518 
οἀἀ οὐδβογν δι βαμῦ απ ροϑί σάρκα Ρ]6ηα ἀἶδβι (ὐ ὅ. 41.), 411] ροβῖ ἐστι 
παντῶν (υἱ 71.), 411} ροβῖ ε. πα. ϑ8ϑὲε. (αἱ 17.) { αἰη» .. ρρίὶδῖ ρ] (ποὸπ 
ἩΪοΣ 4], πθς ἰΐ νϑ) οἱ 

6. ἰισραηλ βὸς (ο(, ΟΥ̓ ὕδε8 [Ἕ(ἢγχ, νἱ4θ ἴηἴγ4] Οὐσία! 36, 254 658 ὅϑυ Τῃ γι 
158 Ἐ 

1, 45. 



96 ΗΟΜ.9,8. εογα Αρυδηϑιηῖ ρτο]ο8. Πῖθοτγα ἀοἱ ργϑί. 

“0ι τι, 13. 4βραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ Ἐν ᾿Ισαὰκ χκληϑήσεταί σοι σπέρμα" 

ὃ τοῦτ᾿ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ ϑεοῦ, 

θα 4, 38. ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. 9 ἐπαγγελίας 
“65 18,30. γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται 
“0 35, 3. τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ “Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοί. 

τὴν ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν᾽ 11 μήπω γὰρ γεννηϑέντων 
μηδὲ πραξάντων τι ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρό- 
ϑεσις τοῦ ϑεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, 12 ἐρ- 

“06 35,33, βέϑη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, 18 καϑὼς γέγρα- 

Μαι 1,3 8. στα Τὸὺν Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ησαῦ ἐμίσησα. 

11. Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ ϑεῷ; μὴ γένοιτο. 
"Ἐκ 88, 10,1Ὁ τῷ Μωῦσεῖ γὰρ λέγει ᾿Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν 

ἂν οἰχτείφω. 16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχον»- 

Ἔχ 9,16.τὸς, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος ϑεοῦ. 11 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Ψαραὼ 
ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύνα- 

ΤῊΡΙὮ Οδο Αὐρβ8θρ6 ΤΊΓἢ 41)... ΡΕΞᾺ 813 νᾷ (μοι 101) Νγβ8β ΟἸγοὰ: 
ἰΐθηι ΟἸγΡΆΟ805 Ορούοτα Απρὶ Ατηρτϑί ἐσραήηλιται (ΟΕα -λείται, ἀἢ ἐϑέγ.) 

Ἴ. οτε (οἰ. Ογτἧαὶ ὈΪ8. 4] τηὰ) .. Οὐ (ΠἸΌ6 το, ροβύ Ββαροῖ πανεξως καὶ τεχνα) 
Οδ66 οσο: (38. οτοι), ᾿ΐθτη φιΐ νρ (6ι. ἀδιηϊὰ νρυῦῖοῖ, πο δ ἔπ 4}} ρὸ 
Ῥεϊαρ Αὐρ΄' ἃ] (864 ποῃ ρρἱδὲ τη) [ ῬῈΡα ἀπ ἔα ἰσαχκ (ἴδια ΡῈ ἀἢ 
ν. 10.) 

8. τοῦτ ἐστιν .. ἢ" 87.116. ΟΥ 1.390 δᾷὰ οτι] ΕΑ α]ὅ Οὐ (μα 6:5) Οἢτ 
(δ ςει35) οἴῃ του 

10. εὖ ἐνὸς κοιτῆν.. ἃ ὁ ἔρ νρ {τἴἰπῇ Ατὺν 4] 65 τπὸ σοποιδέξα 

11. τ" δἱ γενηϑέντων ] μηδὲ... Ἑαὰ ἃ 6 ἔξ νρ ρῥρΪἷδῖ τηῦ (ιο Αυὺρ 41) ἤ | 
φαυλὸν (α΄) 6. ΑΒ 8415 ΟΥϑ Ογγ δια .. ς κακὸν ὁ. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ἰοηρθ 
ΡῚ ἢν Τβάνι ΤῊΡῈ Οος | προϑ. του ϑε. ὁ. ΑΒΡΕΡΟΚΙ, 8] ἰοηρο ρΡ] ἱξ 
ὙΒ 80 ΒΥΥΡ δύτὴ 8] Οὐδ 8] τὴν [τἷπί 4]... ς (ΞΞ- ΟὉ 82) του ϑὲε. προϑ'. 6. 
τηΐῃ 5.1 ΟἿΓἿ (Β6 ἃ ΠΟΙ 0803) 4] [ ΕΟ μεεινῆ 

12. ἐρρεϑὴ ο. ΑΒ ἜΕΟΚ 8] τὰ ΤΗάγξ... ς ἐρρήϑη ο. ΒΒ ει, οἷς ΟΥ 
ΟἿΓ 41} Ὁ" ἃ 6 Βδγ]"} 81 Οὐδ (8εἀ 1 ργϑϑοβα λεγέται) Αὐηθτϑὲ 813 οἵὰ 
αὐτὴ (Ἰμάτί προς αὐτὴν) 

18, καϑως... Β ΟΥ καϑαπερ 

14. τῷ (οῖ. ΟἸοὰ ΟΥ ὙΒάοΥΡΟΡ 8] τη)... ὉἘ6 ΟἿ : 
1δ. μωυσ. 6. ἘΘΚῚ, 8] Ρ] ..ς (ΞΞ ΟὉ 852) ζῃ μωσ. 6. ΑΒΌΕ ἃ] υἱ νάϊε η]. 

Ῥγδβίοσγθδ οἴ δ] 10], 1ΐθπι - σὴ ὁ. ΑΒ ΘΕΚΙ, 8] Ὁ] Τῇῃατίὶ ΑἹ... Βα δ] 
τὰ ΟἸΥΙΔΟ503 σε (49.) [ γαρ Ἀ. ]. 6. ΒΡΕΕΘ 8] Πδιὴ .. ς ροβί τῷ ο. 
ΑΚΙ, 8] ἸΙοῆζο ρὶ ΟἿγ Ὑπάᾶτί αἱ 

16. εἐλεωντὸς ο. ΑΒῬΕΕΑ 89. .. ς ἐλέουντος 6. Β'Ε 8] ῥοῦ ρρθύ χὰ... 
Ι, εὐδοκουντος 

11. ὁπως . ἙἘα δϑὰ αν | ΓῚ, 8] ΟἾΣΙΔΟΒΟ. εγδειξοίίαν [1, 4] διαγγελει 



ῬΒΑΓβΟηἾ8 Θσθρυτη. ΕἼρα]α8. γ8βα 'σαθ. ΒΟΜ. 9,26. 277 

ὔ Α.ν “ ..ῃ ’ 9 ᾽ὔ - »- Ἷ 

μίν μου, καὶ ὅπως διαγγδλῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 18 ἄρα “πττ, α 
οὖν ὃν ϑέλει ἐλεᾷ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 19 ᾿Ερεῖς μοι οὖν Τί οὖν 
ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 20. με»- 
“- - ἡ ᾿ , δὰ , δΆ μέ Δ δι. ἜΒ 4δ, 9. οὔνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ ϑεῷ; μὴ ἐρεῖ "ἜΣ “ἢ, 
4 ’ » ’ ’ 9 , “ δ 2 Ν 

τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Τί μὲ ἐποίσας οὕτως; 21 ἢ οὐκ ἔχει 

ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι 

ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν; 22 εἰ δὲ ϑέλων ὁ ϑεὸς 
3 Α 2 " Α " ; 3 -ῃ 9 
ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 

Ἀροκιος [ἀ ’ 2 "Ὁ: ώ 3 3 ’ Α 

πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, 20 καὶ 

ἵγα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκδύη ἔλέους, ἃ 
ὔ 3 ΔΑ ν.,) » ε - 3 ὔ 3 

προητοίμασεν εἰς δόξαν; 24 οὖς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ 
᾿Ιουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, 20 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει Κα 
λέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημέ- "Β95 3. 35. 

“ 3 - ’ ζ » , 2 » 2 ’ 
γην, 20 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὐ ἐρρέϑη αὐτοῖς Οὐ λαός μου "Ποκ, το, 

18. ἀρα ουν: τυγδι8 αἾ ζ ἐρίδων εὐσο, ἀλλ 6 νῷ ὀγροΐον θέλει... 1, ϑελη, 
Οτγοδιϑάι Ογγχοδί886 (ἢ γοδί88ε Τα γίεαι389 41] ον αν ϑελὴ ] ἐλεὰ ο. »Εα 
ὡς [ἢ ἐλεεε ο. ΑἸ (ἶπ ἃ ον δὲ ϑελει δα ἡ οὐκ χει ΒΌΡΡΙονΙ ΑΒΡ Ν᾿ 
εὐ άαΐγκι, 4] οογίθ ρ]6σ. Οἵ δὰ νυ. 16., ἰΐοα μὰ 22. 

19. μοι ουν (413 ἀττὰ οἵὰὰ οὐ») 6. ΑΒ 815 Βυτρ ρὸ Ογῖ... ς οὐ» μοε 6. ΡΕΕα 
ΚΙ, 81 ἸΙοῃρθ Ρὶ ἰΐ νρ Οὐἕ ΟἿγ Ὑμάγσι ἃ] [ οὐ» 566 6. ΒΡΕΡ6 ἀδ ρ'ὶ δΔῚΡ 
Ηΐον Εύῇ βϑᾶμ] .. ς οἵὰ 6. ΑΚ: 8] πὶ νὰ τγ οἵη ἀπ" ὁ (Ὁ νρ 8] Οχξ ΟἿγ 
Τμάγχί 4] Αυὺρ αἱ  γαρ ὁ. ΑΒΡΈΕΟΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] ΥΥ͂ ἴοσϑ οἵ Οὐ Αἰἢ 
ΟἿν Τμάτγι Τμάοττθορ Πλῃ 8] Αὐρ 8] .. ς9 (μοι ς ΟὉ 532) οτι ὁ. τηΐη αὶ 

20. μενουνγε Ἡ. 1. 6. Ή ΕΙ, 8] Ἰοῆβρθ Ρ] 5ὺ Θορ βυγαῖς 4] Ὅν ΟἿἦν Τμάτέ 
Τμάοτμαορ ΤῊΡΕ Οδο .. ἢ ροβί ανϑρ. 6. ΑΒ (μένουν, Μαϊ νϑ6γῸ 1ὴ8]6 
-νγὲ) 81. 41." 106. (ἔδτι ΟἾΥΠΙΟΒΟῚ σὺ μὲν οὐν γε ὦ ανϑρ.) Ὅδτα.. Ὁ" 
ἘΕῸ 14. ἴῦ νρ δοίμα! μρὶδὺ οῃ | ἐποιῆσας (οἱ. ΟΥξ ΜοΙΠΘΡΙΡὮ δὅξ ρ (6) 
.. ὉῈ ΒΥ0Υ 819 ΤΉΡΗΙΒ ἐπλασας  .,.Ηδοτοίϊοϊ ποηη}} 111 ἂν Αὰὺρ ((θ8ὲ8 
ΝΥ 80) - δαάνοσβδηΐοβ ἰορὶ οἱ ρυορῃοεῖβ, αυδοοιμηαπθ ἀ6 1118 δροβίο! 

Βοιγιηοπὶ ϑὺ0 1ΠΒΟΓΪ, [4188 οἵ ἃ ΘΟΥΡΊΟΥΣ 8 ̓ σηση 888 6886 ΟΥΤΪ ΏΔΠ- 

ἴαγ - ποραγαμί Ῥδυϊαηὶ αἰχίβ8θ : Ο λοπιο οῖο. 

22. τὰ ἃ" ὁ ἔκ [ὰ] ἂρ Αυὺρ οἷ ἡνέγκὲν [ σχευῆ .. Ἐα ἀρ [ὰ] ἂρ Αὐξ 
Αὐλδτδὺ ΡσΆθιη ἐς 

28. χαλινὰ .. 8 81. 417πρ 67." δ]δ νῷ γο 600 ϑγῃ 8680] Οτ (11 6Γο) 
ὈΡ δῖ τηῦ (μοπ Αὐρ889Ρ96 10] δἃΡ Ατρ 8]) οἵὴ καὶ | τὸν πλουτον .. Ἐα τὸ 

πλουτος | εἰς δόξαν; (ἰϊα οἰ. ς 52 1[,.π88 ταδί), ΟὟ Τωη9ἃ τοίη 49, ε, δο- 
ξαν, (6Ὁ -αν") 

25. ἐν... Β οἵὰ (Αυρ' ϑἰσιιέ Ο866 αϊοῖ!) ] Ἐὰ ὡση, Κ οσὴ 
20. ἐρρεϑὴ αὔτ. (Β" οἴη) 6. ΑΒ ̓Κ 8] τυ ΤὙπάτί ΤῊΡΗ .. ς ἐρρηϑη αυτ. 
(Β " οπι) 6. ΒΟ ΡῚ, 8] Ρ] Οος.. Εα ἀδᾳὶ Απιῦτβί αν (αν Ποῃ ὀχρυΐτη 
ἀπ" ς ΑἸ τϑ) κληϑήσονται ([τἰδὺ ἐπ, Ἰοοὺ ἰἰδεταία [3] ἰπι φιο υοσαδαξιι). 
1 ερῳ. [αὐτ.] 



ΦΊΘ8 ἘΟΜ. 9, 27. Ρτορμμοῖίδθ 46 οἱϑοίΐβ οἱ 18γ8}6]. Τ,6χ 1 8{1{186. 

“ αὖ «. - - « 4ἉἫ 

ὑμεῖς, ἐχεῖ κληϑήσονται υἱοὶ ϑεοὺ ζῶντος. δ΄. ᾿Ησαΐας δὲ κράζει 
« ᾿ ω ’ 3 Α ΄ ς 3 , ῬΨ ς - 2 Α { ς»-» 

“Ἔθ10, 35». ὑπὲρ τοῦ Ισραηλ Ἐὰν ἢ 0 ἀριϑμὸς τῶν υἱῶν Ισραηλ ὡς ἢ ἄμμος 
- ’ὔ Α ἕξ ’ ’, ’ ᾿ - 

τῆς ϑαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωϑήσεται. 2ὃ λόγον γὰρ συντελῶν 

καὶ συντέμνων ἕν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημέτον ποιήσει κύ- 
5." - - Α ᾿ ’ ς .«Α 3 3 , 

ΠΒ61,0. ρος ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ καϑὼς προείρηκεν Ησαΐας Εἰ μὴ κύριος 
Σ Α 9 3 Ἂ ς-» , ς Σδ Ων 3 } 

αβαὼϑ' ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς «Σόδομα ἂν ἐγενήϑημεν 
καὶ ὡς Γύμορρα ἂν ὁμοιώϑημεν. 

- ἰγ 2 ὔ 

80 Τί οὖν ἐροῦμεν ; ὅτι ἔϑνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατ- 
4 Α 

ἔλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως, 51 ᾿Ισραὴλ δὲ 
’ Σ , 

διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφϑασεν. 
4 ᾿ Ξ 

52 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων προσέκοψαν γὰρ 
τῷ λίϑῳ τοῦ προσχόμματος, 89 καϑὼς γέγραπται Ἰδοὺ τίϑημι 

10,1’, ἐν Σιὼν λέϑον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων 

ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυ»ϑήσεται. 

ἼΣ ας: ." 

21. υπολειμμα (Βῖ5 πᾺ]1 8 (6818 ἴῃ ΓΧΧῚ ὁ. ΑΒ Επιβᾶθιι 145 οὐ 160 (ᾳφου- 
Γαΐθ Θσϑοσῖρ. Τοχίατη)... ς καταλειμίία 6. ΘΈΕΘΚΙ, ἃ] οοτίθ ΡΙου Ὑμᾶτι 

8]... 417. ὑποχαταλειμμα, ΟἿἦ ἐγκαταλειίμα. 

28. ἐν δικαιοσυνῆ, οτε λογ. συντετιι. δ. ΘΈΕΟΘΚΙ, 8] Ἰοηδα Ρ] ἴὖ νρ Β.τρ 
80 841ὦᾧ᾿Ῥ 8] Επιϑάθῃι 486 ΟἿγ ΤΡ Οες ἨΐοΣ Ατηδτβί Βαᾶ .. μη οἵη δ. ΑΒ 
28." 41." 61. βγγ (ρουρὶδ και ποιήσει) σορ ἃτϑ Επι8ἄθια 160 Τγγη ΑπρΣ 
(οι μα γουϑατα βἰο : φμΐα σοηϑβιιηιηιαύμηι δὲ ργαφοΐϑιπι υϑγδιηι ὁπαγνεὶ 

ἄδιι8 ἐπ πιο, Τπατὶ οὐχ συντελῶν ἀ8αᾳ λογο»)  χκυρίος .. Β ὁ χύρ. 

29. -λιπεν : ἰἴίὰ Β0" οἴο .. Ἂν Εἀΐγεακι, ἃ] ἐγκατελειπεν (ΕΒ 6, δοῃ 

ΑΒΚΙ, εἰς, ἐνχ.) [ ομοιωϑθήμι. ο. ΑΈΟΙ, Α]... ς ὴ ὠμοιοϑ'.. ο. Β(οαγίβ 816 
ΜΔ θα) ΡῈ ΚΒ, ἃ] Ρ]ῸΣ 

80. χατελαβεν... ἃ δΔἀὰ τὴν 

81. δικαιοσυνῆς 866 6. Ἐ(ΡΥΔΟΤΩἾ880 ΟΌ6]0) ΚΙ, 8] ἴετε οἵη αν (εἰ. 
81 ἔτι ἀδυηϊά οἷο) γὸ Βυγα ΑΥν 8] ΟἿν Τάτ Μαχοδί3θά (διώκ. νόμε. δυκ. 
τὸν ἐν σκιαῖς δηλονότι καὶ τύποις, εἰς νό. δικ. οὐκ ἔφϑι.. τὸν ἐν πνεύματι 
κατὰ γ.ν τελειούμενον) ΤῊ ἀογτιον 3 ΤῊΡἢ Οος Ηΐ6γ3 ΑἸρΈΡΟΙαρ ΑἸηδτϑὲ 
ἰχὶ Βρὰ (5816) .. α00 Τιπ οἷὴ 6. ΑΒΡΕΘ 47. 67." 140. (413 οἵη εἰς γνομί. 
δικ.) ἀ" ὁ βὶ σορ Ρύόοορ ὕθδῃὶ τἶδι (μότη. ἴῃ 1πα]60) Ευεχὺ οίθοτα ΑἸ θτβῖ 
οι ὅ'64] [ἐφϑασεν.. Εα ἐφϑοχεν 

82. εξ ἐργων (α΄) 6. ΑΒΕΆ 6. 9. 47. 67. ρὶ νᾳ οορ Ηΐον Αὰρ Ατηδχϑὶ 
Βυΐ Δ]... ς 49. κἀὰ νομοῦ 6. ῬΕΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] ἃ 6 ρο Βγγΐ 41] ΟἿ γα ΙΒ 
(δα ἢ. 1. οὐκ εἶπεν ᾿Εξ ἔργων, ἀλλ᾽ “ὃς ἐξ ἔργων νόμου, δεικνὺς ὅτε οὐδὲ 
ταύτην ἔσχον τὴν δικαιοσύνην) ὙΠπάοταοΡ Τπᾶάτί ΤῊΡΗ Οδο (:: εξ ερ7. 
γοιίδου ΒΔ60Ρ6 ἴῃ 6Ρ δᾶ 64] βογίρίατη αδίαπα ᾿πίοζταμλ τῇδ} 51})  γζαρ 6. 

Ὁ ἜΚΙ, 8] ἔσο οἵὴῃ νᾷ (οἷ. ἀοτηΐᾷ ἢ δΥ]) βυσαῖσ 4] ΟΠ ΤΠάοτθιοΡ Τηᾶσίὶ 
Οεἐ Αὐρδ Ηΐον δε] Βεά.. ΘὉ00 [ἢ οἴῃ ὁ. ΑΒ Ἐα 47." ἃ 6 ἔψ δ 
[0] 8] σορ ρὸ Ατηὐτδί Βα. Ῥσδδίεσθα [ῃ ἱπέου ἐργῶν οἱ προσεκοψαν 
ΠΟῺ ἰπίοτρρ . 



Ταάδοὶ πορϑηίθβ ΟἸγ. βάθηι.  διδθ δὶ ταίῖο. ΒΟΜ. 10, 17. 979 

Χ, 

1 ᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς 
τὸν ϑεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι 
ζῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν" 8. ἀγνοοῦντες γὰρ Ῥὰμ 8,9. 
τῇ» τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες 
στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 4 τέλος γὰρ νό- 
μου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. ὃ Μωσῆς γὰρ 

γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄν- "τιν 18, 5. 
ϑρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Ὁ ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως 
λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν ;5Ὁι 90, τι-- τ, 
τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν᾽ 1 ἢ Τίς καταβήσεται εἰς τὴν 

88. ὁ πιστευων 6. ΑΒΡΕΕΡΟ 47. ἀ 6 γρ ρ5ὺ ΒΥΥ ὁορ δοίμευϊν Οὐ Ογγϑοί θε 
δῖ Αὺρ Αμρτϑὶ Βυΐ Βεᾶ.. ς (600) ργϑδϑη πας 6. ΚΙ, 8] ὑΙ6γν ΑΝ 
νυ ΒΥΥΡ δυτ 8] Ὁ14341 ΟἿγν ΤὙπάοτθορ ΤΗάτί (δά αϊ ᾿άθτα ἴῃ .Χ Χ) ΤΉΡΗ 
Οδς Ηἰΐοσ 5641] (:: οἵ δὰ 10, 11. υδὲ θῖλο δοβίυἹ πὰς ργορίοσθδαιθ. 

ὨΟΒέΤΟ ἰοοο τιΐοπθ ἑοὲ δαί αυΐβείτηοσγατῃ ἰαβίϊατα ΒδὈἱτα οχ 10, 11. ἴη- 
Ιαΐπτα νἀ) [ ΡΕΕα οὖ μή καταισχυνϑή (:: ἰίᾳ 1,.ΧΧ) 

Χ. 1. ἡ δεησις ο. ΑΒΡΕΕΟ 47. Ογγ (ἢ οἰ ίοΘΡῈ 1, 1246), ς (6.000) δἂᾷ ἡ 
Ο. ΚΙ, 8] ῥΙ6ῦ ΟἿγν Τβάτί ἃἱ [ αὐτῶν 6. ΑΒΡΕΡΑ 47. 816 νν ρ]6γὺ (ΟΥ̓ ἃΡ ) 
ὙΥ 80) Ογγ (οαίπίεορ ἢ) ΟἿΥ Πδπὶ ῥ δῖ οπιῃ.. ς (ΞΞ ΟΡ 52) του ἐσραὴηλ ; 
ὁ. ΚΙ, 8] ΡΙῈΓ ΔῚᾧἑ 51 Τμᾶσι ΤῊΡΒ Οδο | εἰς 6. ΑΒΡΕΡΑ 47." 8] ἰΐ ρ0Ὸ ΒΥΣ 
ΟΡ ΟΥγ Αὐρὶ .. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) Ργϑϑι ἐστιν ὁ. ΚΙ, ἃ] ΡΙῸΥ ΒΥῪΡ 4] ΟἿΣ 
Τμάτὶ δ]; ἰΐθα δηίθ υς. αὔτ. Μὲ ἀκ νοὶ Αὐρ889Ρ6 (Β6 116] δὲ) 8] 

8. γαῦ (6ι. ΟἸ ἐπὶ Ογτϑοῖθά 4] Ιγἰμὲ 4] μὴ) .. ἃ 815 1,60 δὲ [ἐδναν δικαιο-- 
συνὴν ς. ἘΘΚΙ, 8] ἔδτα οἵπὴ ἀν ἢ ρὶ ρὸ Βγγθ δοί αν ΑΥῪ 8] ΟἿγ (δὰ ἢ. 
]., ἱέθτα Ογτμοβο 3 Ογτγϑοῖ θά (βρα ροη δικ. ροβῇ στησι.) Ἐπάγί ΤΈΡΗ Οδο 
Ιγἰθὶ (ἰἴὰ οαἂ δχ τη88 Ὁ]) Ταογί (ν6] ροξϊυϑ Μεϊοπίοσι ; ἀδιρη, ὀπΐηι ἴρπο- 
γαπίεβ δἰ βιαηὶ Τιιϑίϊξ. 8ἰϑίεγ6 χιαον. 616) ΑἸἿὩΡ Ατρϑ δἱ .. αὉ00 Τὴ οτἵὴ 

δικαι. α. ΑΒΡῈ 47. (Β6α ΒαθΘΙηρ) 178. 8.161 ΑἸΡ 6 νῷ ΟΟΡ δσῖὴ ΟἸθτα 
Ογτγθδβδὶ 4δέ- 908 Β48 ΟἾγ; Ῥσόοοοὸρ Πδαηὶ ([γθ 84 3). Αὐρϑδθρθ 

4. νομου χε... ΟΥΖ Ὀγγία! 256 ρ(ἷο} 818 οὐ 'ΔΟΡΘ (ποη ἰζαπχθ881 903 ρ( 484) νοι, 
καὶ προφήτων ο χϑ 

δ. μωυσ. 6. ΒΌΕΕΟΚ 8] Ρ] .. ς (ΞΞ 6Ὁ 832) μωσ. ὁ. ΑἹ, ἃ] Ρ] | ἐκ του (Β 
ΟΓΩ) νομου.. Αἰ ἐκ πίστεως (Δο ἢ οἵχ τὴν δικ. τὴν ε. τ. νο.) ] οτι (118. 
ΘΟΡ οπι).. αρ᾿ 117." 41. 67." νρ θὰ Βαΐ 4] ροβί γραφεε ροὶ  6Ὁ9 
αὑὐτα, 1,ἢ [αυτα] : οἵχ ΑΕ 68. 9. 47. 61. νρ δὰ Βαΐ 4] (ἀ"" οἱ ἀπ 
8 δῸ οορ. Οδββίοα δαπι, 413 δϑίῃῃ ταῦτα) [ ΕἘὰ ἢ αὶ Βγγ ἅτ ΟἿγν ΗΙ] οἷὰ 
ανϑρ. εν αὐτοῖς .. ΟὉ' Τπ ἐν αὐτὴ 6. 48 17. 41. 80. ἀκ" οὐ ἤὸ νρ 
80 ΘΟΡ δυμαῦθῃ (οτὴ δπίθα αὐτὰ 3 8ῃ δορί εαπῦ) δὰ Καί ἃ] 

8. τη... ς9 (πο ς πες (δὲ ΟὉ 82) οἵῃ ἐσ ϑύσόσθ υἱ νάϊτ. 



280 ἘΟΜ. 10, 8. ΕἸάοἱ ταΐῖο οἷ οοῃμέϑϑβιο. ΕἾἀ6 οσβῃηθβ Β8}Υ]. 

ἄβυσσον: τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. ὃ ἀλλὰ τί 
.-“ - Α - 

λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρ- 
᾿δίᾳ σου τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. 9 ὅτι 

- - Ἁ ’ 

ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον ᾿Ιησοῦν, καὶ πιστεύσῃς 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὃ ϑεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωϑήσῃ᾽ 
10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται 

9. 83. 3 , 1 1 , ᾿ « , Π1, - ς ’ 93. 5 “ὦ 

Ἔν Ὧ5, 16, δίς σωτηρίαν. λέγει γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ 
᾿ ’ 2 ’ 2 . Σ , " 

οὐ καταισχυνϑήσεται. 12. οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ ]Ιουδαίου τὸ καὶ 

8,38. Βλληνος᾽ ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν» εἰς πάντας τοὺς 

ντὰ τῇ ἐπικαλουμέγους αὐτόν. 18 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
κυρίου σωϑήσεται. 14 πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευ- 

σαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσιν χω- 
Α ’ “ 4 ’ 42λ Α 3 - 

ρθὶς κηρύσσοντος; 1Ὁ πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; 
Α ’᾽ έ « “ 4 [4 Ἂν ) , » ἢ 

Ἔε δξ, 1. καϑὼς γέγραπται (ἐς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν δυαγγελιζομένων εἰρή- 

.ψην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαϑά. 

8. Αἀάϊίαν ἡ γραφή ν8] γμοδβὲ λεγεε (βἷς ΡῈ 8] τὰ ἃ ὁ νῷ [πο ἀδιιὰ 
[01] 41 ΟΥΆ Ὑμάτὶ Ουγϑϑ8ι 889 ἨΠΤῚ 4] την) ν 68] ροβί τε (ΕΑ ἢ 6) : ποῃ ᾿ΐϑηι 
ΑΒΚΙ, δἴο (με Ογγϑοῦδδ ρ(δά οἰο) ἐστιν (ἢ. 1. οἴ, ποππα} 1] ἰὰ ΟΧΧ; Οὐ 
Ογτϑοιδδ ογῃ, 812 ΟΥ2 δΔἀὰ σφοδρα) .. ῬΕΕΟα νν τὴῦ ρη δῖ ροδ ε77. σου 
(ἃ 6 νῷ ρη δῖ δ᾽ῖᾳ ὁσῃ) Ροῃ 

9. ομολογησῆς (εἰ. Ογγθ88108 Ογγδοίδβ οἰθέ. βρᾷ Ογτγίοι 168: 1071. 1017 οἐ 
ΔΌΣ εἰπῆς) .. 11. ΟἹοιη Ογτ (864 ποῃ 1]. 11.) δά το ρήμα | κυρ. ἤσουν 
(18 οἱ. Ογγϑοῖ ὅδ ρξ δά. κα 4] Ῥοίγδίοσ Ἀ4Δ8 δὰὰ ζ}) .. Β ΟἸϑῃ ΟΥΣ οτι 
(ἀΐϊα Ογγθδδὲ 108. οι οι ΤΟΣ βοᾷ οτὴ 1071 οἱ 1077) κυρίος ἑἥσους, ἰΐοτη δάαϊίο 
ἐστιν (ΟΡ 8] ΗΙ] Απρ' (μοη [τἰπὶ 41) [ἃ 4] δον δὶ τῶι ΟυὙσϑδθΡ9 (β6ἃ ποὸῃ 
801 64) ΟΥΤΒΓΤΊ ἡγειρ, αὖτ. 

11, πας (ἃ. 1. πδοπιο οΤη) .. 8] ῥϑὰς (86 ποη γα: 37) Ευΐ Κ'6] ῥγϑθπὶ 
οτι Ϊ ΡΕΡῈ οὐ μη καταισχυνϑήσεται 

12, ἑουδαιου τε (Ὀ ἃ ομι, πθ6 Ἔχρστίῃ ἰὲ γῷ οἱο) κ᾿ ἐλλήνος .. 9Ὲ τουδαίω 
καὶ ἐλληνι 

14, ἐπικαλεσονται 6. ΕΤ, 8] ἔδτϑ ΟἿηῃ ΥΥ ΟἹη (οτηη οοτίθ ζαϊατατα [50 

ΡΥΔ6Β628] ὀχρτίπη, ἰΐθτι ρ ἱδὲ ουμ ἢ) ΟἸθπι Αἰἢ 3. 4 Τμάοττοορ ΟἿν Τμᾶτὶ 
δα ΤΏΡ Οοο.. ἴῃ -σωνται 6. ΑΒΡΕΕΟ 78. 115. | πως δὲ ΡΥ... Εα 
ἢ πως δε, ἃ ε ἔκ νᾷ αμὲὶ φιοπιοᾶο (μοι Ἰΐοτα 866 1060) πιστευσουσιν 6. 

ΔΚΙ͂, 8] [6γ6 οῃη, ΥΥ͂ ΟἹΩ οὐ ρρἰδῦ αἰ δπίθα, ΟἸδὰ ΑἸἢ 3»4 οἱ ῥβ- ΑἸἢ 3 498 
ΟΕ» Τμάσγι ἤδη ΤΡ Οδο .. ἢ -σωσιν ὁ. ΒΡΒΕΟ 10. 18. 109. ᾿ΐοτι 

ΟἸσΟΒΟΙ  ἀχουσουσὲν 6. 1, 8] Ρ], ΥΥ̓͂ οπιῃ οἱ ρρἰδί τὲ δηΐοα, ΟἸθτα 
ΟὨτταοπ Τηάγι ΤὨΡἢ Οθ6, ἰΐοτι ΕΕΘΚ 8110 Πδτὰ -σονταε.. μὰ -“σωσιν 
δ. ΑἸ ("ποῖ 46.) Β 8] Ρ] 819 ΑἸὮ ΟἾγμιοβο 3 

15. πως δὲ .. ἀ" αὶ αιιὲ φμοπιοάο [ κηρυξουσιν 6. ταΐῃ ἸΙοπρθ Ρ], γν οἵὴῃ οἱ 
Ἀη δὶ εὐ ν, 14., ΟἸοτα ΟὨστομε Τὴ ἀγὲ δὴ ΤΈΡΒ θ06ςο, ᾿ίθη Εα -σσουσιν 



Ῥτορβοίδσγιμῃ ἀϊοία ἰῃ [π48608 οὐ ραηξ]θθ. ΒΟΜ. 10,21. 981 

10 ᾿4λλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. ᾿Ησαΐας γὰρ 181,5... 
λέγει Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 11 ἄρα ἡ πίστις ἐξ 
ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος ϑεοῦ. 18 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκου- "Ῥε 18 (9), δ. 

σαν; μενοῦνγε Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φϑόγγος αὐτῶν, καὶ 

εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ λέγω, 

μὴ ᾿Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωῦσῆς λέγει ᾿Εγὼ παραζηλώσω "Ὅν", ει. 
ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔϑνει, ἐπὶ ἔϑνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 20 Ἡσαΐας “Ἐε 66,1. 

δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει Εὐρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγε- 
γόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 21 πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει Ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειϑοῦντα καὶ Ἔ" 85, 3, 
ἀντιλέγοντα. 

(οὲ ᾳυϊάθτη ἐχηρυσσ. αἱ δηΐθα ἐπιστευισωσινὴ).. ἢ -ξωσιν 6. ΑΒΌΕΚΙ, 
4111 ΟἸσταοβο Σίχαϑως 6. ΑΟΘΕΡΟΚΙ, οἷς .. ΒΕ χαϑαπερ, ΟὨχΏΟΒΟ: χαϑα 
Ι των ευαγγελ. εἰρην. των (Εα ο0π|) 6. ΒΕΕΟΚΙ, 8] ἴδ γα ὁπ ἰΐ νῷ ΡῸ ΒΥΓ 
ὉΠ ΑΥΤ ΔΙΊΩ 8] Εἰιδάθτα 149 (Ὁ τ, εὐαγγ. αγ. ἡ των εὖ. εἰρ.) ΟἿν Τμάσὲ 
ΤῊΡΙ Οδο [τἰμΐ (ἐυαπρ. δοπα ἐνταησ. ρασοηι, ἰίοτα Τοῦ Η11}} Τ ονὶβ (νἀ 6 
δη[6) Ατδέ Ηϊοτ" ΗΙ13 (νἱ 46 δηΐθ, 4110] 1 οἵη τ. ευαγ7. τα αγαϑ.) αἱ .. 
πὰ οἵα ὁ. ΑΒ 47." 62. 71. 109. 6Θ0Ρ 588 δοίμυϊ ΟἹθὰ Οἱ (Ἰἴθτὰ ΤΒΔΟΥ 
ἸῺΟΡ γά!) δὰ Βυΐχὶ οίθοτα Ερρῃΐ (41101} οἵχὰ ἐυαπρ. δοπα) [| τα ς. 
Ὁ οῚ ΤΕΣ, 8] ἔοσο οσηη ΟἸθτη ΟἿγν Τμάγὶ ΤΡΕ Οδς... Ο090 Τ,ἢ οἵὰ 6. 
ΑΒΟΡἜΣΟ 471. 178. ΟΥ Επ8}}0 (νί46 δηΐθ) Ῥ δ (:: οἵὴ οἱ. ΧΧ) 

16. Εα του ευαγγελιου 

171. ϑεου α. Αὐ ΡΟ  ΕΙ, 81] Ἰοημβα Ρ] βυσαῖ ΔΘΙὮΡΡ ΔΥΓ 81] ΟἸδθὰ Αἰ 
Τμάογϑη 363 ΤῊ ἀογῖῦορ ΟἿν Τπμάγτί, δὰ ΤῊΡΗ Οδο Ευΐ δ6άα] .. Εα ἔξ 
ΗΙ] οἴῃ... 1μὴ χὺ 6. ΒΟ Ε 817 ἃ 6 νρ 0 600} 888 δϑίῃ ὁ Αὑρ Ρὲ] Ατηθσβί 
(Βεάκα ἀεὶ Ολνίϑιἢ 

18. Εα ἀρ Ευ.4] (μου ΗΙ] 41) ουχ μενου»γε] πασαν .. Ὁ" ἀ" δὰ γαρ 

19. ἐσρ. οὐκ ἐγνὼ 6. ΑΒΟΡ ᾿οἜΣΑ δ] τὴυ 1Ὁ νῷ 5Ὸ 00Ρ 58} 4] ΟἿγ δίῃ 
(Οφοϑοπι ὴ ΗΣ] 4] .. ς (ΞΞ 6" 832) οὐκ ἐγ». ἐσρ. 6. Ὁ, 81] Ρ] βυτι 8] 
Τμάγιὶ ΤῊρΡἢ Οδοῖχί [ μωυσ. 6. ΒΟΕΟΙ, 8] Ρ] (ἃ 6 Ἀ. 1. φιεοϑε8, 8.101 πιον- 
868; ἢ αὶ πιουγ868).. ς (ΞΞ ΟὉ 852) μωσ. ς. ΑὉῈΕ δἱ ρΙςἝυμας ΡΥ... Ο αὐτξους 
(:: ὁ υΧΧ). Ἐοτγίδββο δίς οἷ. 860 1060 βογίρίαμαι οσϑὶ, βοὰ ἐπ εθνειὶ ὑβα 
υμας τοβοσίρία Βαηΐ Ϊ ἐπε εϑνεν ὁ. ΑΕΘῚ, 8] αἱ νάϊγ Ιοῃρ6 Ρ] .. ΒΟ Ε 
8] ἐπ εϑνει 

20. νου Ἔξα ἀ" 6 ἢ καὶ οἵὴ αποτολμα καὶ Ϊ ευὑρεϑὴν ο. ΑΟὨ ΘΈΡΕΙ, ἃ] 
πὶ νάϊν οἵηῃ ἀ 6 νῷ Θορ βυγαῖτ 4] ΟἹοη ΟἿγ ΤΠηάσί 4] ΗἸ] δ] .. πῃ δὰ 
[εν] ς. ΒΡ Ἔα ἢ 5ὶ Β8}} δὸ Απιρτϑὶ (βεα ἃ ε ΗΙ] Ατηθτβὲ ἐμῷ. ἐγεν. ῬΓῸ 
ευρεϑ.. ἰίθταᾳαα ροδίθϑα ευρ. ῥΓῸ ἐμφ. ε7.} [ ἐμῳφ. (Εα ἐνῳ.) ἐγενομὴν .. 
1, δἀὰ [ἐν] 6. ΒΡ" Βυΐ (ἃ 6 Απιρτβὲ ἐπυόπέν διπὶ ἵπῖεν 608) 

41. σρος λαον (ἰίᾶ οἱ. υ;ΧΧ) .. ΡῈ (ἰἔδτα Ιυ8έ8Ρ0] οἰάΐ8] βορὰ αθοτί Εδδὶ, 
ποη Ῥ8}}) ΟἸδια ἐπε λα., 16. εἰς λα. [ καὲ ἀντελεγ. (Ὁ Ἔ λεγοντα) .. Ἑα 
ἔς ΗΙ] οαι 



Φῷ2.2. ΒΕΟΜ011,1. Ιυἀδοοιὰμ ρᾶΓγ8Β 6] 6 οἴ, Ρ818 τσ ϑοί, 

ΧΙ. 

’ - ᾿Ὶ 2 ᾽ « ," 4 2 “- Α ’ Μ 

“Ῥοθθ) 4, 1. «“Ζ4ἔγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ; μὴ γένοιτο 
ὕ ὕω 

καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος ᾿Α΄βραάμ, φυλῆς Βεν- 
᾽ 2 3 , « ᾿ Α »" 2 -ὦΕ ’ Ἃ 

ιαμείν. 2 οὐκ ἀπώσατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ 
Ρ] ἮΝ 4.4 « ’ ’ ’,͵ «ς ’ 4 9 ᾽ “ ΄“- 4 

οὐκ οἰδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφὴ, ὡς ἐντυγχάνει τῷ ϑεῷ κατὰ 
-» ’ ΄-»ἢ» " ; 2 ᾽ 3 

ΒΕ 19, 10. τοῦ Ισραήλ; ὃ. Αὐριε, τοὺς προφήτας σον ἀπέκτειναν, τὰ ϑυσια- 
ς 4Ἁ - 

στήριά σον κατέσκαψαν, καγὼ ὑπελείφϑην μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν 
’ 3 Α , ὔ 2 - ς ᾽ 

ψυχήν μου. 4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός ; Κατέλιπον 

“1 Ἐε19, 18. ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βααλ. 
ἢ ΒΙ Α - “- - ῳ 

ὅ οὕτως οὐν καὶ ἔν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος γέ: 
. ᾿ Α 

γονδν᾽ Ὁ δἱ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται 
᾽ . 3 ᾿ Ὁ Υ̓ 2 ’ Η [4 3 Ἁ ΙΝ 2 », Υ̓ 

χάρις" εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἔστιν χάρις, ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἔστιν 

ΧΙ. 1. τον λαον (Ρα ἔκ ΗΙ] ΑἸηθτϑί ἃ] [πορ Αὐρβ58θρΡ6 41] τὴν κληρονο- 
μίαν, δο οὁχ Μαββιηδηὴὶ βοηΐθηςιδ αἰτίαδβαᾳ ᾿ΘΟΙ]Οη15 τυ οηθτη ἢΘΡ 6.) 

αὐτου ο. ΒΟΡ ἘΕ(Ε6)Ι, 8] ἔδγθ οὕλη νῦν ἔδβγβ οἵηὴῃ Ει8 4961 018 4] τη Ατρ' 
886Ρ6 4]... ἴῃ δα [ον προεγνὼω) ο. Α" 76. ἀν" (ΟὨγόοτῃ αὰ ν, 2. βροοϊαῃὴ) 
ΤῊΡΒ Αὐρ' (864 Αι ρβ8860Ρ6 ἤοὴ 844) Ατηθγϑίθομι [ἐσραηλειτῆς ο. ΑΒ᾿ 
(:: υαὐ υϑίᾳιο οἀϊάϊται5) .. ς Τη 49. -λιτῆς ο. ΒΓ ἬὌΡΕΕΟΙ, οἷα | βενεα- 
μξιν 5. ΑΒΟ... ς 49. ὁ. ΡΕΡῸ (1, -μη») οἷο --βῖεν 

2. ηλια (ἡ- οἷ. ὉΛ 5) 6. ΑΟΡῈΕῚ, οἵα... ΒΕ6 λεία [ἰς (ΞΞ- 6Ὁ 52) δἀᾶ ἴῃ 
ἔπ λέγων (ὁ. 1, ἃ] ἰἸοῆρα Ρ] ΒΥ ἃ] ΤῊΡΙΕ Οδς οοηίσζα ΑΒΟΡΕΕΑ 8]8 ἴΐ νρ 
(ΟΡ Β8}} ΒΥΥΡ δὰ ἃ] Επι8ἄθτα 160 (564 146 λέγων περι του ἐσρ.) ΟἿν Τπατί 
διὰ ρῥηΪδῖ 

8. τα ϑυσ. ο. ΑΒΟΕΟ 4]9 6 ἢ αὶ νῷ οορ 5888} Επιβὺἷ8 ΟἼγχΙ οἱ ΟἼἾγΙΟΒο 1 
ΡΡὶδὲ,, ς (6090) ῥγϑβϑῃ καὶ 6. θῈ1, ἃ] Ιοῃδ6 Ρ] βυυθῖν ἃ] Γυ5 418] 39 (Ἢἢγ3 
Τβάτί ἃἱ (:: υΧΧ χαν δ βθὰ τηϑιηδτα ἴῆνογβο ογα)καγω .. Ὁ (μη 
ἰΐοτα ἘΡἢ) καὶ ἐγὼ : 

4. κατελιζον ὁ. ΒΌΕ οἷο .. ΑΟΕ6Ὶ, οἷο κατεέλεισον ] τὴ... Ἑα τῶ (Ε το) 

ὅ. ουν... Ο 8] ΒΥγ (ΒγΥΡ Βαθϑὲ 6.9) σὸρ ἃγγχ οὔ] λειμίμωα : ᾿ΐα ὉΠ Ἐν ἀΐσι, 
8] αἱ νάϊν Ρ]; Ββεὰ ΑΒ" (686 Μα)ορἘα 8] λιξιμα, ΒἘ ἃ] λήμμα Ὁ" 
κατ ἐκλογῆς 

6. γινεταν.. οὐἐγἀϊγ δ4. οαἰχὶ ἃ 6 νρ βυγυῖγ 4] ΟἿν Τβατί ρῥρίδὶ ἐστιν 
ἐε δὲ εξ ἐργ. (666 τη ουπὰ ἐσέεῦ ἢ χ. ο. γ. χ. οἵὴ 48." 81.), οὐκέτι ἐστιν 

(Β οτ) χαρις (415 ΟἸΥΤΔΟΒΟ1 ογὴ ἐν δὲ εξ ἐρ7. υ8αᾳ χαρ.), ἐπέεε τὸ ε. 0. 
ἐστ. ἐργον (Β χαρις; 4." οἵη ἐπὲν τὸ 84 ερ7., οδεϊχε τῃ81]6 ἸγδΏ8Ρ δῃηΐθ 
ει δὲ εξ) 6. ΒΙ, Δ] ἔδγθ ΟἹὴ ΒΥγα ΔΥΥ 8] ΟἿν Ὑπατί (αἴοτα ἴῃ ἰοχία; 
αυοά ποη ὀχρ]οδηΐ ἴῃ Θοτλπι, ἰὰ ταϊηἶτηθ ρτο δῖ οτηἐββίομ θυ) σδππϑαθδὲ 

(αθοσῖαβ ἰσδείδε; οχίγθσωδ βιιηῖ: εἰ γοῦν χάριτι, φησί, οὐκέτι ἐξ ἔργων" 



Εχ ἱπογεάυμαΐο Τα ἀδοογαμ 581ὰ8 ρϑηίίαμια. ΕΟΜ. 11,18. 938 

») ’ὔ ΄ [4] “»“ - 

ἔργον. { Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ ᾿Ισοραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ 
3 ᾿ , ᾿ ᾿ ᾿ 
ἐκλογὴ ἐπέτυχεν" οἱ δὲ λοιποί ἐπωρώϑησαν, ὃ καϑὼς γέγραπται 

Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὶ ᾿ "ξ ὐφϑαλμοὺς τοῦ μὴ ν αὑτοῖς 0Ο ϑεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ 
4 τ -" - 

λέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 9 καὶ 
4 ’ ὔ - - 

Δανεὶδ λέγει Γενῳφϑήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ϑήραν 
Α 2 ᾽ Α 3 3 ’ 3 “« ’ 

καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 10 σκοτισϑητωσαν 
{. Α Ἴ ἊΝ ἊΨ Α ’ Α Ἁ Ψ- 3 ἊΣ: Α 

οἱ ὀφϑαλμοι αὑτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παν- 

τὺς σύνκαμψον.. 
Ύ ΛΗ » Ξ “- 

11 “ἐγὼ οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ τῷ 
3 «Ψ ’ 4 “ “ 

αὑτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔϑνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι 
’ Α - - 

αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ 
σ . »-" - - “- -" 

ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 
13 ς»» 4 ’ “ὦ δ. 2))},}Ὲὃ.σσ ’ 5 Σ)ΔΟΣ “- " ’ 

ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔϑνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μέν εἰμι ἐγὼ ἐϑνῶν ἀπό- 

ἐπεὶ εἰ συγχωρηϑῇ τὸ ἐξ ἔργων, ἀνήρηται ἥ χάρις χάρις εἶναι, πάλιν 
εἰ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἐστὲ χάρις" ἐπεὶ εἰ συγχωρηϑῇ ἡ χάρις, οὐκέτι μένει 
τὸ ἔργον ἔργον) ΤᾺΡΒ Οδς (οί 70 νϑγβαπὶ βἷς : εἰ δὲ χάριτι [δικαιοῦν-- 
ται] οὐκέτε [ἐστὶν] ἐξ ἔργων" καὶ εἰ ἐξ ἔργων, ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χά- 
ρις. Ιΐεπι δϑῖδΡΡ : εἰ δὲ χάριτε [δικαιοῦνται), οὐκέτι [ἐστὶ») ἐξ ἔργων" 
εἰ δὲ μή, ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις, ἐπεὶ ἐξ ἔργων δικαιοῦνται) .. ΟὉ 
ὃΖ2 1, ΟἿῺὴ 6. ΑΟΌΕΕΘ 47. (86 ἃ ΠδΔῸ ἰπ τηρὴ 1 νρ ΘΟΡ 88ἢ δύ δὴ Αὐρ' 
Ατὴῦ ΑἸ ογβῦ 4] (:: νεσδϑ ᾿ἰϑία τηϊηΐτηθ Ῥσοάυηΐ ᾿μἰογροϊδίογθη; βαηΐ 

ψΘΓῸ αἰπβιηοαϊ ααΐϊθ8 ἴΔ 6116 Βαροσβϑοάθηάστῃ πα ϊοανοτγίηΐ δηίαυ:88ἰ τὶ 

Βουρίοτθθ. Νόοη ΟὈ]Ϊνβοθηάατη οϑὲ ρυδν 85: Πη88 βϑοσΐ [χα ΡΟΣ Γ- 

Ὀδίϊομ 65 Ῥ᾽θγαϑαὰο ἰοηρα Ργδθοθββίβ86 ἰουϊαπι Βαθοῦ τη, ἰθδ65 6 ΣῸ 

ἢ. 1. οἱ τἰθηΐεβ ἱὨ ΡΥ τλ18 ἰμοΥ 86. ΘΟρηδίοβ 6386. ΟΟΕΘΧ Β Π08]18 86Ὁ- 

νανὶ γϑίϊ ποτὰ σουγθοΐου δ ταΐηι5 πα δοὶβ. ΑἸ τ  6Υ νογβαίαβ οδί Α6- 

[ΠϊοΡ85 ἱπίοσρσοβ) ΟἿ εἱ. Βϑίοῃ. οουημι. οὐἱί. 

1. ἐπιζητεῖ... Ἐα 413 ἃ ὁ ἔξ νρ βυγῦῦ 4] ρρὶ]δὶ ἐπεζητει ] τοῦτο ς. ΑΒ 
ΟΡΕΣΘΙ, 8] ρ] 588 ΟΠ γΤΔ0503 ρει 8,61 Οροταβ ς (Ξε (Ὁ 852) τουτοῦ 6. τηΐπ 

τὴ ΟἸστλομ (φα ἢ. 1.) Τμάογταορ Τάτ 4] 1.η ἐπέτυχεν; ἡ δέ 1 66." 
ἐπηρωϑησαν (ἰϊ νᾳ ρρἰϑ[ ὀαςσαεοαϊὶ [Η]] οὔςταθο.} ϑιπὲ) .. ὁ ἐπερωϑη- 
σαν (510) 

8. καϑως .. Β καϑαπερ 

. 9. και δαυειὃ (δαυειδ οἷς οὗ δὰ ΜΙ 1, 1.) .. Ο Ρτδοτα καϑαπερ | ἙἘα 8] 

ανταποδωμα : 
4 

10. συνκαμιψον ας. ΒΡ ΕΑ .. ς ὴ 49. συγκ. 6. ΑΒ ΟΡ ἘΛΛΕΥ ἀΐγι, οἷς 

12..ἃ οἷὴ ν ΥΒ ΠῚ 

18. γαρ (οί οχη) ὁ. ΡΕΕΟΙ, 8] Ἰοηρα ΡΪ ἴὐ νρ ρο τ ΟἿγ Τηάτί ΤῊΡΕ 

Οεο ρῥρίδὲ͵ οουν.. ἢ δὲ ο. ΑΒ 815 σορ βυγυῖ ΤΗάτιοα 1 Τγδτ [ μὲν 
6.1, ἃ] Ἰοηρθ οὶ ἀδπ ὁ νῷ βγΥΡ ἃ] ΟἿγν Ὑμάᾶγί Τῆρἢ Οες Αυὺρ Αἱ .. μη 
μὲν οὔν 6. ΑΒΟ (ΟΡ .. ΡΕΕΕ 817 ἀπ" ἔξ ρὸ δἱ οπῖ | ἐγὼ (ΕἘα νν ρὶ [Ὡοπ 

“}ὲ 990, 4. 
ἘΠ 29, 11. 

“Ρε 68, (69), 

10, 10. 



984 ΕΟΜ.11,14. γἱάοσηαυχα ρσϑηθ θα 6] 6 οἴ18 μ6 86 οἴἴδγδῃί, 

στολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 14 εἴπως παραζηλώσω μου 

τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν 
Α ’ ’ὔ’ « ; 5 Ά Α 9 - 3 

καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις δἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; 10 δὶ 

δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα" καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ 

κλάδοι. 

11 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος 

ὧν ἐνεκεντρίσϑης ἐν αὐτοῖς καὶ συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιό- 
- ’ 5. , Α - “- ᾽ δ 5 ῳᾺ 

τητὺς τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων᾽ εἰ δὲ 
- 3 ᾿Ὶ ᾿. ς "“- “ ) ν ἐε» ᾽ 9 3 « 

κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς 

οὖν ᾿Εξεκλάσϑησαν οἱ κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκενερισαϑῶ. 20 καλῶς" 
- 3 ’ 3 ’ Α Α “- ᾽ . Ὶ [4 

τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσϑησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλο- 

φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ" 21 εἰ γὰρ ὁ ϑεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων 

ΒΥΥΡ] ΟΥγ ῥρ]δὲ φηΐθ εὑμι) .. Α 8] τὴῦ δύ Τπαάγίθα 1 οτῃ [ δοξαζω .. Βα 
813 ἴῦ νας Ὑμάτι ! (5 -αζω) ρρὶδ (ϑ86ἃ ποι Αὐυρ) -ασὼω 

14. ῬΕΕΟ (νν υἱ Βο]6η{) τὴν σαρκ. μου 

16. κοσμου .. Βα ἢ αὶ (πιιπάο ἑ πιμπαϊ κοσμὼω  προσλήμψις μΣ 

Αβυΐξεα;ς -ληψ. ὁ. ΟΡ, οἷς) .. σΕα προλ. 

10. δὲ (α Τμάγε : γαρ, [τἷπῖ οὐ δὲ -) .. ΟἿ ρὸ 8] οἵχ | Εα 8} ΘΟ ττιοοι ἔς 
ϑΥΤΩ ΟΤΩ ἔν Β60 

17. 1, ἐκεντρισϑῆς | ἐν αὐτοις... ΟὟ ἀϊτ ὁγὴ ἐν [ συνκοιν. 6. ΑΒ ΕΘ .. ς 
Ι,π 49. συγκ. 6. ΒΡ , οἷς | τῆς ριυζ,. καὶ (Β6 ὁ0Ρ δι οπι) τῆς 
πι. τῆς ελ. ἐγ... ὈἾΕα ἃ ἔξ [τἷδῇ Απρ' ἐγένου ([τἰπὶ Αὐρ 1 ροβὲ ελαε.) 
τῆς πι. τῆς ελ. Οἵ, οἱ Ογγθγ 812 ἐχχοπέντες γὰρ ἐκ τῆς ἀγριελαίου ἐἔνε- 
κεντρίζεσϑε εἰς τὴν καλλιέλαιον καὶ κοινωνοὶ ἐγίνεσϑε τῆς πιότητος 
τῆς ἀληϑυνῆς ἐλαίας. 

18. κατακαυχασαν.. ὈἾΕα ἀ" ἔ καὶ ΑἸηδχβέ (μο Αὐρ8890Ρ9 4]}) συ καυχα- 
σαν ] αλλα ας. Βρ".. ς μη 49. αλλ. ΑοΡ ἜΔΘΙ, οἷο 

19. εἐξεκλασϑησαν .. Ἑα εν κλάσϑησαν, ἃ" ᾳ 8 7ταοῖἑ βιιπὶ ] οὐ α. ΒΡ" 84] 
αἱ νάττ Ρ] Τάγί ΤᾺΡΕ .. 6000 κ'2 1, οἵἷὰ ὃ. Αου ἜΟΙῚ, ἃ] ἔδσο 89 ΟἿ ν 
Τηανγιοὰ Ὅδη Οϑς οδίχὶ [ἐνχέντρ. ὁ, ΑΒ Βα... ς η 49. ἐγκέντρ. 6. 
ΒΟΟΣ, οἴο. Πἴθιῃ νν 844, ηἶδὶ αποᾶ ΑὈἰ8 ἐγχ. 

20. εἐξεκλασϑ. «ας. ΑΟΡΓο τι, ἃ] αὐ νάϊγ οαῃ ΟἿγν Τμᾶγξ ἃ]... [ εἐκλα- 
σϑησαν ς. ΒΡ ΕΘ | ὑψηλοφρ. 6. ΟΡΕΘΙ, 8] αὐ νάἐγ οἵπ Οὐ ΟἿν Τμᾶτί 
8] .. ὴ ὑψηλὰ φρονεν 6. ΑΒ 

21. μήπως ς. ὉΕΘΙ, 8] Ἰοηρε Ρ] τὺ ρὶ Ομγάϊβ (καὶ οὐκ εἶπεν Οὐδὲ σοῦ 
φείσεται, ἀλλά Μήπως οὐδὲ σοῦ φείσηταν, ὑποτεμνόμενος τοῦ λόγου 
τὸ φορτικὸν τῇ ἀμφιβολίᾳ εἰς) Τάτ ΤῊΡΗ Οδο [τἰλῦ ΟΥρ ΑἸηθγβέ δὶ 
(Οὐ! ῦ πόσῳ μᾶλλον τῶν παρὰ φύσιν οὐ φείσ., πόσῳ πλέον οὐδὲ ὑμῶν 
Υ6] ὑμ. οὐ φ.) .. ὴ οἷὰ 6. ΑΒΟ 818 οορ θδ ἀὰρ Βυΐ ΟΥΒ | φείσεται 
5. ΑΟΡΕΘῚ, δἱ ρ]05 65 Οἵγ (νΐἀθ δηξθ) ΟἸ γα. 5 ΤῊάγὶ Απίϊοοὶ 46.588 δ 

ον. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) -σηταν ο. Β (δἱ τεοίο Μαὶ, αυοὰ νὶχ οτοαο) ΟΒγιμομῖ 
οἰδδί ΤῊΡὮ Οες 



6 τϑιηΐβ ὈΟΏ86 ΟἸγ 6 ΓυΣΒᾺ5 ἰηΒου Θηαϊ8. ΟΜ. 11,985. 28ὅ 

3 3 ’ ᾿ [2 ᾿ δ δὲ - , 90 [δ ΄ ’ 

οὐκ ἐφείσατο, μήπως οὐδὲ σοῦ φείσεται. ἰδὲ οὖν χρηστότητα 
Α Ὁ Α Α ’ 

καὶ ἀποτομίαν ϑεοῦ᾽ ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ 
χρηστότης ϑεοῦ, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. 
29 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισϑήσονται᾽ 

δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ ϑεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς. 24 εἰ γὰρ 5,4. 
σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἔνεκεν- 

, 2 , , - ζ ς ᾿Ν μ 3 
τρισϑὴς εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὐτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεν- 

τρισϑήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. 
20 Οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, 

ἵνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ̓ Ισραὴλ 
, , ζ 4 ’, - 3 “- 3. » κι νι δ 

γέγονεν ἄχρις οὐ τὸ πλήρῳμα τῶν ἐϑνῶν εἰσέλϑῃ, 20 καὶ οὕτως 

πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται, καϑὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυό- δ" δ ὍΣ 
᾽ "ἢ 2 ’ἤ 2 ν᾿ ) ᾽ Α [τὰ 2 « [4 

μενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώβ. 21 καὶ αὕτῃ αὐτοῖς ἥ "ἴος 5ι, 88 «. 
παρ᾽ ἐμοῦ διαϑήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 κατὰ 

ν ) 2 3 Ἁ 39. ἐ Ὁ» ᾿ ᾿ ᾿ 3 ᾿ , - 
μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἔχϑροι δι᾿ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ 

22. δε: ἰδ ΒΡΕΙ, οἷς (ἴδε εἂἀά Ἰοηρθ Ὁ], ποῃ ἐδέ) .. ΑὐΕα εὐδὲ | ϑέου 6. 
ΑΟΡΕΡΟῚ, 8] δοτίθ ρ]οσ ΟἸθὰ ΟΥ δ]... Β του ϑεου [| ἀποτομια (6) 
6. ΑΒΟ 61." ΟΥἹἹΡ Ῥδι.. ς -μιὰν 6. ῬΕΕΟΙ, 8] Ρ]Ὲσ ΟἹ Ε18Ρ8 398 
ΟἿγν Τπάγι Ῥμοίμιδη 8,14. 4] [ γρηστοτὴς (6) ὁ. ΑΒορἢ 67." ΟΥἹῸ Επμ8 
ΡΒ83956 Ὅφιη... ς -τηταὰ ο. ὈΡἜΘΙ, 8] ρΡΙοΥ ΟἹθαὶ ΟἸγ Ογγτίοι 871 ΤῊαχι 
Ῥμοί 8] [ ϑέου 65. ΑΒου" ἀ" νρ (οὖ. δὴ ἔὰμ 817] 10]; ποὴ ἀθιηϊὰ 41) Θ0Ρ 
δττὴ ΕῸΒΡ5 Ὅλη Ρε]δρ.. ς σπὶ 6. Ὁ ἜΟΙ, Δ] αἱ ναϊῦ ΟἿ ΥΥ͂ ῥ1ὴ 
ΟἸδα Οὐ ΟὨν Τάτ 8] | ΒΡ" ἐπιμενὴης [1μηϑἃ τοῖπ ἐχκοπήσῃ;, 

28. κάκεινον 6. ΑΒΟΡΕΘ 8] τὴῦ Ὀδιη... ς (ΞΞ αὖ 82) καν ἐκευγον 6.1, 8] Ρ] 

ΟἿν Ὑπάτιὶ δἱ ΒΡ" ἐπιμένωσιεν [1, ἃ] ο ϑέος ἐστυν ἰ ἐνκέντρ. ὈΪ8, ᾿ΐθ τὰ 
ν. Βᾳ: νᾶθ δὰ ν. 19. 

24. οὔτον ον (Ὁ δΔἀὰ εαν) κα. φυ. ἐνκεντρισϑήσοντ. (Ὁ "ὦ Ρχὸ ἡ): γα Ὁ 
Ὁ (πιργοθδηΐο Ὁ ἢ) νο]αΐββ6 οὔτοι ἐὰν κ᾿ φ. ἐνχεντρισϑωσιυν 

2ὅ. ἐν ἑαυτ. 6. ΑΒ βὺ Ῥϑτῃ (ΒΥ ἴπ σορίἑαξίοηε απἴπιας τεδίγαε) .. 49. εαι:- 
τοις 6. Εα 47. 61." ἃ (Γ᾿ νοδὲβ ἱρδὶ, ἰίδτη Ατηρ υϑ) ἢ αὶ σβὶ οορ ρρ]δὶ 
εν ς ῬΓΔΘ σαὰρ 6. ΟΌῚ, 8] ΡΙογ (ΒγιρΡ αριι τοβηιοίϊ}808) ὙΠάΟΥΔΟΡ ΟἿΓΥ 

Τματχὶ Αἱ (: : οὕ 12, 16.) πωρωσις (ΗἸ] Ατι τδὲ οδέμιϑ:0), 1, ἃ] πορωσις. 
ἃ ἔρ νῷ ΡὈη]ϑΐ ρΡ] σαφοΐία8 (πηρωσις) :: οὗ δὰ 11, 7. [ αχρις 6. ΑΒ ἬὌΓΡΕΟΙ, 
81] οογία ΡΙΘΓ... Β᾿ αζχρυ 

20. αποστρεέψεν ὁ. ΑΒΟΡ ἢ" 39, 47, 80. ΕπΐίΠ8] (18 6] θομο ἀϊν. τεβίϊπηοη. 
δι 85. ὁχ οὁο. ΟΥΥΡίοΟΙοΥΥ. ΔΡ. Ζδοδρῃ. ρΡ. 5584.) .. Εα ρὸ αποστρε- 
ψαιν.-ς καὶ ἀποστρέψει ς. Ὁ ΘΙ ΕΣ, Αἱ ρ]6σ νν ὃ] (1 νᾷᾳ ρΡη]δὶ σεπίεί 
χιΐ ογὶρίαὶ [σ ἐγέρίεέ Ββιαρτδβοτσίρίο -αἰ] ἐἐ ανογίαϊ ἰατὰ -ἴε}} ΟΥἠἨ ΟἿχ 
Τηάτὶ Δ] 

21. 1, 8] αἀφελομαν 

28. Εα ἐκϑροι 



5926 ΠΟΝΜ.Ὶ1,99. Μαμποί β81085 οὐ ᾿ρβᾶμι [βγϑῃ6ὶ. Ὑ᾽νθηάσπι 

Φ Α Α Λε “« 

διὰ τοὺς πατέρας᾽ 29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἢ κλη- 
᾿ -ψ ὃ - 0 [χ4 Α Ψ' κ᾿ Δ. 97. φῳ 9 - “ 

σις τοῦ ϑεοῦ. ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειϑίσατε τῷ ϑεῷ, νῦν 
ν 5), δδ. “- , ) “ 5: 1 σ ,. τ Ὡς 5 ’ 

δὲ ἠλεήϑιητε τῇ τούτων ἀπειϑείᾳ, οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἡπεί. 
- ΑἉ 4 - ὖ 

948, 3. ϑήσαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηϑῶσιν᾽ 82 συνέκλεισεν 

γὰρ ὁ ϑεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείϑειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. 
Ν - ω ’ - ’ Ἁ μ ““Ἁ..,κ“ 2 , 

50 Ὦ βάϑος πλούτου καὶ τ καὶ γνώσεως ϑεοῦ" ὡς ἀνεξεραῦ- 
“ 
Τ δον 16 γῆτα τὰ χρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίχστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 84 τίς 

γὰρ ἔγνω νοῦν χυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο: , 80 ) ἢ τίς 

εκ έν άγηι ξι ΤΠ ΟΕΘΟΝΕΥ αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοϑησεται αὐτῷ; 96 ὅτι ἐξ αὐτοῦ 

ἘΝ ς καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα᾽ αὐτῷ ῆ δόξα είς τοὺς αἰώ- 

16,31. γᾷς, ἀμ». 

ΧΙ. ᾿ς 

1 ΠἊαρακαλώ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ ϑεοῦ, 
παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 

ἐξ ᾿ ᾿ , “τ 4 ᾿ ») ᾿Ξ 
ϑεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν 2. καὶ μὴ συνσχηματίξεσϑε τᾷ 

80. ὑμεὲς (α ἃ μ᾽ ροβί σοτεὴ ὁ. ΑΒΟΡἘΕΕΟ 84] τὰ ἀρ ρὸ 60ρ δεοίμαί 
ΔΥΡ ΟἾγϑᾶν δῖ ΤὨΡὮ Ηΐοῦ Αὐρ886Ρ08 Ειῇ.. ς (6900) ῥγϑϑῖὰ καὶ ς. δ 
οἰ εα, Αἰ ΡῚ ἀπ (νάϊγ) ὁ νρ (ἀκ αν δὶ βδάχν), ἰΐθια 48. 72. ποτε 

καὶ υἱμεις) Βγγυ ΟἸ ΙΔ ΟΠ ρη0503 ΤΗῊαγ Οϑς ΑἸ Υϑὺ ΡῈ] 5648] [σὺν 
..8 Ον νυϑνὲ} σα ΤὨΡἢ ελεηϑητε 

81. οὐτου.. θἾΕα 98. αὐτοῦ [ νυν... 106. 118. ἃ ἢ οὔ καν αὐτοῦ (418 δαὰ 
υστερον, ἰίοτα γι παλι») .. χη δα ά [νυ}] ὁ. Β0} 4." Ῥϑτὴ 

82. τοὺς παντὰς ΡΥ (ἴΐα οἵ. Αὰρ Ευῦ).. οἾΕα ἰξ νρ [γἶμὺ2 ἩΙΟΥ 8] τὴὰ τὰ 
(οτὴ Ε6) πανταὰ [1, ἃ] ἐλεήσει 

38. καὶ σοφιας (εἰ. ΟἸδπαὶ ΟΥ Επιιϑιθαγς ρὲρ8 Τῇ: Μοίῃ Οδ68 ΜΙ] [οτὴ χαν 

84ᾳ] τῇ Ερὶρ} 785: Ογγῆγ ΟἸν Ὑπάγχι 4] 1υἷπὺ 4} [ΗΠ] οἵὰ πλοιτ. καὶ])}.. 
Εὖ 32. ἀπ (ἀ" μπαρθαοταῖ ἐη, ἴμἀθ σοΥ. δϑὲ δἰ, 808 ἀτἘ τοΐὰπὶ ἀ6] τὶ 
ν 110) 6 νρ (οἴ. δὴ ἔμ ΠΔΥῚ 4], ποι ἀρτηϊά 41) Ογρ Νοναῖὶξ 8] τὴν ὁ1ὰ 
καὶ) Εα τοι! ϑέου  ἀνεξεραυνήτα ς. ΑΒ᾿.. ς μη 49. ανεξερευν. 6. Β 
ΕΕΟΙ, οἷο 

34. κυριοι.. Ὁ" α" Ζομο ϑεοι! 

86. εἰς αὐτὸν (εἴ. ΡΡΕΓ ρ]; ΟἿγν ,,εἰς αὐτὸν ἀφορᾶν ἅπαντας προσή- 
κευ γα’ ἰίοια [τἶπι ΑἸὴὉ 1) .. σα ΙΡΗἢ ἢ (ς τὰ ἔρϑιιπι ἐ Ο) νῇὲ σοὺ σοΡ βυγυῖν 
8] Ογρ Νονδὶ ΠῚΙΞΒΘΡΘ ἃ] τὰ ἐπ 080 [ αἰωνας .. ἘΟΛ᾽ ἢ νρ (56 ἃ ποῃ 
ἈΤῚ) 8] ρρἱϑῦ τὴὰ (864 ΟΥγρ 4] οἵὰ αμη»}) δᾷὰ τῶν αὐώνων 

ΧΙ. 1. οὐχτιρμωῶν: ΑΒΌἿ, 8] οὐκτειρμ., αιοᾶ ᾿Ἰάδπι οἷ. 41101 ἐυθηΐαῦ 
864 μγαθίου Β ΠῸἢ σομῃπείαηίου ; Ἐα (ν111086) οὐκτέεέρῶν [Α νρ Δρϑδθρθ 

δὶ τῷ ϑὲε. ευαρεστ. 



βδηοίθ ναγὶ Βα βιαιίνοἢ ἀοηῖ8 Ὀθ18 αἰθηάμπι. ΚΟΜ. 12, 8. 387 

αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νούς, εἰς 
Α »» “ - ’, 4 , Ν: - Α Ω 4 Ἁ 3.» 

τὸ δοκιμαξζξιν ὑμᾶς τὶ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ δυάρδ- ἘρᾺ δ, το. 11. 
Α ," “ἢ Α . - ᾽ “- ’ 

στον καὶ τέλειον. ὃ λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοϑείσης μοι 
νῚ -Ό-σλ΄ῃ [4 ΡΟ « « ἘΣ - 

παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερῳφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ 
- - [4 [4 

φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ ϑεὸς ἐμέρισεν μέτρον πί:τοο τ, τι. 
’ 4 9 .«»"» ’ » Ἁ , Ν" Α στεως. 4 καϑάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ" οο 12, 1. 

μέλη πάντα οὐ τὴν αὑτὴν ἔχει πρᾶξιν, Ὁ οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σώμάϊς Οο 13, 31. 
᾿] . 

ἐσμεν ἕν Χριστῷ, ὁ ὁ δὲ καϑ' εἷς ἀλλήλων μέλη, 0 ἔ ἐχοντὲς δὲ χαρί- 

σματαὰ κατὰ τὴν χάριν τὴν δυϑεῖσαν ἡμῖν διάφορα᾽ εἴτε προφη- Ἐρλ 4, τι. ᾿ : ἘΟῊΣ 
τείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως 1 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ 

. “ ὑρα . ἐδ διακονίᾳ᾽ εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ᾽ ὃ εἴτε ὁ παρακαλῶν, 
- «ς .. 

ἐν τῇ παρακλήσει" ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ᾽ προϊστάμενος ἐν 
“᾿ ς - 

σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 

2. συνσχήμ. 6. ΒΌΕΡΟ ..ς ῃ 49. συσχ. ς. Α΄, οἷς [-ζεσϑε εἴ -ρφουσϑε 
ο. Β᾽, ἃ] ᾿], ᾿ΐοσα, ᾳυοᾶ ἴῃ 811} γα σγϑν:ββίτησπι, (ϑοσιρίατα οηΐτη -σϑαν 
οἱ -σϑε ἰαπίστῃ ποὴ αθΐααο βαοίααί) ἃ 6 ἢ ρὶ τὰ σΘΙΡἢ γᾷ 50 600 5Βυγῆῖ 

᾿ 8], ἰἴΐοῃ (1(ὰ πὸ θη ΒΟ] ἅτ ἃ βου ρίατα -σϑὲε ἰδ. οπίατη ρθη 468) Ο] Θτὴ 

(αθοσί ἰπᾶθ ἃ νευὶβ μὴ συσχημι. '8ᾳ τέλειον) ΟἿγν Ογγϑάου 192 (ροηϊᾷ 

οἴ. δηΐίθα παραστησατε) Ὑμπάτὶ Ῥδηὶ Ῥῃηοίθαϊ 486 οὑ αἂρ Οδ66 (τουτ- 
ἐστι μὴ τυποῦτε ἑαυτοὺς κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμ. τοὐτ.) ἰΐετι ΟΥΡ 
ΑἸηδΥϑί 8] τὰ (οτὰ χαὶ 471." 61." βΆΘΙΡΕ ρὸ ΟΠ)... ΟὉ΄ πη -ζεσϑαν 
οἱ -σϑαι ο. ΑΒ ΡΕΡΟ ἃ] τὰ ΤῊΡὮ ΟΠ ΓΙΒΟΒΟῚ [γρὸς 6. ΑΒΌΕΑ 47. 
67." οορ ΟΙοια (ΟὨγεοπι να) Ογρ 3... ς (6090) κἂὰ ὑμων 6. ὟἾἾ(Ε Ὧι, 
δἴς σγν }] (ρ νεϑέὲγὶ 86η8ιι8) ΟἸγὗχὺ Ογγδάον ΤἼάγί 4] Απρ 4] [ ΕΑ οπὴ τοι’ 

866 τὸ (ῃ δηΐθ τὸ πο ἱπίου Β) αγαϑον: ἴα ἀνα ΟῸΡ ΒΤ 
ΟἿ γ (ϑέλημα; “ἐν γὰρ ἦν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ παλαιὰ πολιτεία - τὸ δὲ 
τέλειον καὶ εὐάρεστον ἡ καινὴ πολιτεία) ΟΥγ .. ἀπ 6 βὶ πὶ ρσαε ρἢ 6Ὸὸ 
νυ δῇ τηὰ (ΕΒ ἐοϑίαίαν ἰἴα 1,.αἰΐπο8., ποθὴ ᾿ΐθια ασϑθοοβ ἢΔΌ6ΓΘ) ρΥϑΘ τὴ 
τι (χιιοα), δ'ρηπϊβοδηίοβ τὸ ἀγαϑὸν εἴς πο δὰ ϑέλημα αἀϊοοία 8888. 

8. χαριτος .. 1, ἃ] γ10530 ἐμὰ ρσαο!}ἢ ρὸ 4] ΤΡ Ατρ δἀὰ τοῦ; ϑέου 
τῆς δοϑ. μον .. δοίῃτο οἵα [Εὰ 10. (ὗ αὶ οἵα παρ ὁ δεν φρονεῖν [Α 
Θ.ΘΙΡἢ τη 8] ΒΥ ἃττη ἐμερισ. ὁ ϑὲ. (:: πος οτὰ 1 Οοἵ, 11.) 

4. καϑαπερ.. ὈἜΕα ὠσπερ | μελὴ πολλ, ς. ΑἸ, 8] ἴετα οἸλη Βυγαῦ ρῸ 
ΔΙΡ Β453,"02 ΟἿγν δια Οδο .. 1 σο. μελὴ ο. ΒΡΕΕΟ 11ὅ. ἀἄε ἔρ 
δα Ιρἢ νρ 60} 81] Τμάτί ΤῊΡὮ μρὶδί [κὶ ἔ νβᾷ ΒΥΓ 8] ρρὶδῖ πανταὰ μελῆ 

ὅ. ταῦ καὶ οἷὰ ἐσμὲν | ο δε α. ν᾽ οΟ ΕΣ, 4] ρον Επβάθτι 999 (ἢν Τμᾶτί 
ΤᾺΡᾺ Οδε.. 1. 49. τὸ δὲ ὁ. ΒΡ Ἐα 47." Ληϊοοῦ Πδη (: : ροίΐα8 τὸ 
δὲ αἴιατὶ ὁ δὲ σοτγϑοῦου!β 68) 

1. διακονίαν .. 81 ταῦ ΒΔ8 Τπάτγιοα ὁ διακόνων ὁ διδασκων .. ἃ διδα- 
σκαλειαν 

8. 6Ὀ9 εἰτὲ 6. Ὁ ἜΕΑα ἴΐ νρ Ρη͵δὺ τηῦ (θοπ Αὰρ' ΑἸ ΌΤΒ() 



14, 18. 

ῷ9ῷ 9 ΒΟΟΜ.12,9. Απιοτὶ βίθάομάαμ, ἀοιηΐπο βοσυϊοπάσμ; 

9 ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κουλλώ- 
μενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ 
τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύ- 
ματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ 

9. αποστυγουντες (Ον -οὐχ ἁπλῶς μισοῦντες ἀλλὰ καὶ σφόδρα με- 
σοῦντες. τὸ γὰρ ᾿«Ἵπὸ τοῦτο πολλαχοῦ ἐπιτάσεώ: ἐστι παρ᾽ αὑτῷ" 

ὡς ὅταν λέγῃ ““ποκαραδοκίαν καὶ ᾿“πεκδεχόμενοι καὶ ᾿ΑΙπολύτρωσιν.) 
εν Ἐαὰ μεισουντες (10 γε οὐἀϊεηἐ68) [ Ἐα κολλομενον (Ε καλλ.) 

10. υ" προσηγουμενου 

11. κυρέὼ (α΄ 6. ΑΒΡ δ ΓΕΙ, 81 ἔδσθ οὔγχὴ οὐδ᾽ ἂρ ΗΘ 80 Αιωδγεὶ 
(ν: 46 ροβί) ἂρ Βυΐ ἂρ Βοὰ ἀπ" 6 ἔνρ ρῸ σοῦ 5ΥΓΠ στὴ οί ἷγ σθοσρ 
819 4 ροἐπι88 Ο]οτὰ Αἰῇ (μὰς τοβρίοϊς πδυὰ ἄπ16 ἴῃ 6ρ. δὰ ὈγδοἪοηΐῖ. ρῥ. 

908. εἰ μὲν οὖν τὸν καιρὸν ἐφοβήϑης -- οὐκ ἀνδρικὸν τὸ φρόνημα" 

ἔδει γὰρ - λέγειν τε τὰ τοῦ μακ. Παύλου ῥήματα. ᾿Εν τούτοις πᾶσιν 
ὑπερνικῶμεν, καὶ μάλιστα ὅτν οὐ πρέπεν τῷ καιρῷ δουλεύειν ἀλλὰ 
τῷ κυρίῳ) ΒΔ88 3,359 ΟἿγν (διὰ γὰρ τούτων ἁπάντων ἔστι δουλεῦσαι τῷ 
ϑεῷ" ὅσα γὰρ ἂν ποιήσης εἰς τὸν ἀδελφόν, εἰς τὸν δεσπότην σου δια- 

βαίνει) Ὑμπάγι (εἰ.ἐδῖ; ὁ τοίνυν τῷ πνεύματι ζέων καὶ προϑύμως τῷ 

δεσπότῃ δουλεύει 610) ΕἌΠΠΑΙ ([εδῖ6 ἰδὲ ἴπ ῥσόοθῖα. διδάσκεν - ἀγα- 
πῆσαν - σπουδὴν τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν δουλείας) Απίΐοςοἢ 36: 7Τ: 106. ΤῊΡΕ 

Οδς 86}0] 115 οἰ8] (ὅταν φιλάδελφος εἰ, ὅταν ἀγάπην ἔχεις -- τότε δου- 
λεύεις τῷ κυρίῳ" εἰς ἑαυτὸν γὰρ ἀναδέχεταν ὅσα ποιεῖς τῷ ἀδελφῷ) 
Ηΐοῦ (6ρ. 34. δὰ Μαυοο!]δ, ροβίαπδπι αἰχὶς »Πδύϊηογσα οἀά. νἱῖοϑί- 
ἰδίοιῃ δὰ ατϑϑοϑῖὰ ΟἹ ΡΊΉθιΩ ν 0] 1886 86 Γονοοαγθς, Βαθεῦ: 1}}} Ἰορδηΐ 
8ρ6 φαιιάοπέε8, ἱεροὶ ϑεγυϊοηῖεϑ, 08 ΘΟ σϑιηιδ ἀοηιῖπο ϑεγυϊεηίε8...) Καί 
(,ϑεῖο δαΐίθῃι ἱπ ὩΟΒΠ.1118 [δι πογιιπὶ Ἔχχ. ΒΔ ογὶ ἐεπιροῦὶ ϑογυΐϊεπίεε: 
αὐυοὰ ποη τηΐῃὶ ναΐγ οοηνθηϊθηΐοῦ ᾿πβογίαμι, ηἰδὶ δὶ αυΪβ ἔοσίθ 18 ἀϊ- 

οἴαπι ραΐϊοΐ υἱὐ ἴπ 41118 Ἰάθτῃ 8Ρ. δἷἱί Ζεηιριι8 ὄγευε 68ὲ; βιιρογεϑὲ εἰ φιὶ 
λαδοηπὲ τἰπογ 68 ἰαπχιαπι ποπ παῤεοηίεϑ ϑἰπὲὶ 1 ΟὍο 7, 29, νοὶ] αἱ 1Πυὰ ἀϊ- 

οἴαχμλ οϑὲ ᾿ποαϊηιθηίεϑ ἰδηῖριι8, χιοπΐαηι α168 πιαϊὲ δέ. ΑἸΐΘ δ6ς ᾿ρβυτῃ 

τῷ κυρίῳ δουλεύευν ἜΧρ] ἸοδίαΓ 5ῖ6: ,1116 ἀοπιῖπο βουνὶ  αυΐ ροϊοϑί ἀϊ- 
σ6γ ΝΟΌΪΒ ἀηπ18 ἀοτηϊπα8 [68. ΟἿ. ΡῈ. ἀυθτῃ οτηηΐδ οἵ ΠΟΒ ΡῈΓ ἰρβυ 
οἴο: αὐὑλ6 αυϊάθιῃ 6χΧ 080 Οὐ ροίϊία ν᾿ ἀδηίυγ.) Ατρ Ῥο]ὰρ 6 ἄμ] 841- 

νίδη Ῥυΐπλ ΟἾΓΥΒ0] Βεα [5 (ΟΥ δὰ ἢ. ]. οἱ. Βδίς. σοιηπῃ, 67.) .. ς (ἴθπι 
60, 864 ποῃ ςθ 52) καυρω 5.0" οἵ ρῆονεᾳ ὅ. (Ἰἴθπὶ 4] Ὁ) ἀ" καὶ οὐ ἀἰδί 
ἈΡ Ηΐοῦ ἂρ Βυΐ ἂρ Βοὰ (ΝΥ 88 ποιῃ. ἱῃ βίθρῃ. 15 11ὁ ΝΥ δ᾽ ΡΘΓ 6Γ- 

ΤΟΥΘΙΩ) (Ογρθ9Ρ. δ᾽ ἴῃ δ. Βτγϑιμ. 1690. ,,οἰγοδ ομχηΐα Θηΐτα τη ΐ68 οἱ Βὰ- 

τα 168 αὐ ΒΕΥΥΪ8 ἀοὶ Θοηρταϊΐ,, ἰοιρου 8 Βουνίγο οἱ αυΐϊοίϊ ΡΓΟΒρΡίοοσο 

οἱ ῥ]δ δὶ ργονίάοσγο ἀδθθηγαϑ'ί, αὖ πὰ}} Ῥδ}} δὰΐ Βουρ [ΓΔ Θ τη θη 1006 
ἔαοῖα. Μίηυβ οἷ. δοαυαπὶ οσαὺ πὰς ἰγάθογο [βρη 6ρ. 84. Ρο]Ϊγο. 8. τοὺς 

καιροὺς καταμάνϑανε.) Αἰηθτβῖ 418. {(, ἐσπιρογὶ βεγυϊεπΐε8. ἴῃ ΟΥ̓́ΔΘΟΟ 
ἀϊοϊγ ΠΑΡοΥὶ 816: ἄὅ60 ϑεγυϊοηπίοϑ, ααοᾶ π66 ]060 ἰρ8ἱ σοχηροίδί. Θαυϊΐὰ 

Θηΐ ΟΡῸΒ οχϑὶ Βυτητηδ ἤδη ῬΟΏΘΓΘ ἰοί8 ἀσνοί 18, αὐδηἀο 851}- 

ξυϊα τοῦτα αὐδὸ δὰ οΟὐὈδοαιΐα οἱ βευνι δα ἀ6 ρμογίϊηθηΐ τηθιηοσγδὶῦ 

1 οὐμηΐϊθὰβ δηΐα 118 ααδα δηυμηογαῖ Ρ]θηυμ ἀοτηΐῃο βογνἑζατα Ἔχῆ 65: 

ἰᾳγ, Νϑιῃ ΒΟΥ ἰδ ροῦὶ αὐἱὰ Βἰζ, 4110] Βοὶν1 οὐπὶ ἀἰοϊ!: εαέπιοηξεβ 



τηϑηθαθίυ αἰ πἰ8 ῥϑοίβαπθ νἱγία 68 δοοίδηδο. ΒΟΜ. 12, 18. 999 

’ ἐ - “- - σε : 

ϑλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 18. ταῖς οοι «, . 
-ρ ς -«-- 

χορείαις τῶν ἀγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 δοὐὺ- 
- Α ΐ Ἔ 9 - 4 Α - ᾽ Μιδ ᾿ 

λογεῖτε τοὺς διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσϑε. 1Ὁ χαίρειν Μὰ δ, μας. 
᾿ ᾿ λ , ᾿ λ [ἀ 16 , 5.Α 3 3 ᾽ 

μετὰ χαιρόντων, χλαίδιν μετὰ κλαιόντων. τὸ αὐτὸ δἰς ἀλλή- 
« Ὶ « Ά “-- 2 - “« 

λους φρονοῦντες, μὴ τὰ υψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπϑινοῖς 15,5. 

συναπαγόμενοι᾽ μὴ γίνδσϑε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. 1 μηδενὶ κα- 
«. ἘΞ - ὑποδιδό δ ἢ Ζ 2 Οο 8,31. κὸν ἀντι κακοῦ ἀποδιδόντες, προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων 3, 8. 31. 

5» , ᾷ 5 ᾿ ’ . 2 εἰ σ ἢ ᾿ ᾽ , 
ἀνϑρωπῶν, 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ υμῶν, μετα πάντων ἀνϑρωπῶων»ν 

ἐδπιριι8 οἷς Ἐρἢ ὅ, 16. Φαυοῃίδιῃ δυΐοπη ἀϊχογαὶ 8ρέγεξιε ζογυδηζεδ, ἨΘ 

Ποο βϊὶς δοοϊρούϑθηΐ αὖ ρϑββίτη οἱ ἱπορροσζίψμο νϑῦθϑ σοὶ] βίο ἢ 5 ἰηρογο- 

γϑηΐ ἰθροσο ᾿ηϊμηϊοο, ΡΘΥΓ αυοά ἔογία βοδῃάβδ] τη οχοϊΐδγοηξ, βίδα 

Βιι ίθοῖ: ἐθιπροτὲ βογυϊεπξο8, αἱ ταοάοδβίθ οἱ ουτῃ Ὠοποβίδίθ δρί18 οὐ ]οοΐβ 

οὐ ρϑυβοῃΐβ οἱ δρίο ἰθῖροσα γο]ριο ἶΒ ἥδοχη ἰοααογοηίαγ" -), ἘΠ δὰ 
ἴῃ Ὀγονίθυβ ορ᾽ βία 86 ργϑϑῆχὶβ οἀ ἀἸδὶ (1 ἢ 8 'ρΡ86 δῖ, οἵ δὰ. τηϑᾶπὶ ἢ. 

242. 8ὺ} ΧΙ.11.) οδρυΐ ᾿πβογι οζαγ: 66 ἐδπιρο0γ6 (βῖ6 δῖὴ, 811} ἐθθιροτῇ) 
ϑεγυϊεηάο. Ἐχ δὰ. Εγϑβτῃ. 2 (θὲ 844) ἰγϑδηβίϊῃ [ϑοῖϊο καύρὼ οἱ. ἴῃ [.- 
ΠΟΣῚ νουϑι θαι: δοκοὶ θυσοῃ ἴῃ ἀϊθ Ζεῖί. Οδίδγαηι χαίρω ρϑββίση 

ἴαπι ἴῃ οἀᾶ., υμοῖΔ]. ἱηνθηϊαγ δὶς βουϊρίαπ) ᾿Ξ βα), κυρῶ ΨΘΟΙῸ 

ΟΥ̓ΩἶἾΠΟ ΒΟΥ  Βο]ο ),Ι(6} .. 11. οἷχ τῶ κ. δουλευοντ. 

18. χρειαις 6. ΑΒΌ ΘΙ ΕΙ, ΑἹ αὐ να ν οἴη ΥΥ͂ ἔδσθ οὔῃ οἀαϊδί αρ Βυΐ 
(864 ρ]υγεβ ἐδβίδίασ ἤΌθσγθ τηηι ον 18) Οἴθα ΟἿΣ (δὰ ἢ. 1.) Τιάγί 
ὙΒάοτγταορ Ὅδηι ΤΡ Οοο Αὐρὶ Βοᾶ (Ρε] 56] εἰγαηᾳ ΘΟ. ΣΟ θα 
τοβίϑηἑαγ) .. Ὁ ΕΑ ἔννα τῶν ἀντιγράφων ἂρ Τμᾶονϊδορ ἀπ ρ' δὰ οἀα]δὶ 
8Ρ Ευΐ ΟμνἾ ΗΙ] Ατηὐῦχϑιὶ Ορί Απρὶ ἃ] μνεναις 

14. τ. διωχοντας ὁ. 47. 67." ἀτὴ ΟἹθα .. ς μὴ δα ὑμας (Ἰἴθπι 8] ἡμας) 
6. Α()Ε νἱάθ ροβί)ϊ, 8] ῥῬ]δὺ νν ρ]εῦ ΟἿγ Β48 3.289 Ὑπάτί 4], ἰΐδα ΟΥ τοὺς 
ἐχϑροὺυς ἡμῶν ..ἘὺὙῸ ἔᾳ ΒαΓταθ ΟἾΓΒΟ] οπὶ εὐλ. τ. δνωκ. (6 διώκοντες δὰ 
διωχοντας ἰΥΔΏΒΙΠΙΘσαηξ, ΟΥἾ880 νογῸ τμαᾶς); ἐδάθιῃ ἢ  Ο γΔ}8ρ) 

Ἑ ἃ 6 ροβί καταρασϑὲε ροη (ΑἸῺ} οπὶ ευλογευτε 860) 

1δ. κλανεὺν 6. ΒΌΕα 47. 67. ἴὁ νῷ ρο- 5ΥῪΡ δύῃ Τοῦ Αὐρ Αἰ γϑί Εὺῇ 
Ῥεὶ βεάι} Βεᾶ.. ς ρμτγϑβϑηῃ καν ὁ. ΑὉ ἘΠ 81] Ρ]6ῈΥ ΒΥΥ ΟΡ ἃ] (ΟΥ κά. 

μι. κλ. καὶ χαιρ. μ. χ.) ΟἸν Β483»289 ΤῊ ἀγὶ 8] 

16. ΡῈ γιγνεσϑε (Ὁ -σϑαι) 

11. Τὴ χαλὰ [ἐνωπιὸν τοι; ϑέου καὶ] ἐνώπιον 6. Αὖἢ (ἦ πο Ἰᾳαοῖ 868 
ΟἸΠΠἾΠΟ οἵη ναϊγ ἐν. του ϑε. κι)... Εα ἀπ Εἰ αὶ σΌΘΙΡΗ νῷ ρῸ τη (βεἃ 
ΠΟΗΥ͂ΘΙ) 1, οἱ 41 τὴὰ καλὰ οἵ' μόνον ἐνώπιον τοι ϑε. ἀλλα καὶ ἐνωπ. 
(Ρο]γ ς 3888 4}}] 6 η8 [8 ροίΐυ8 δα 2 60 8, 21 ]: προνοουμ. αἐν του κα- 
λου ἐνώπιον ϑέου καὶ ανϑρωπ.)] παντῶων ο. (Α" ΒΡ ΚΛ ΕΙ, 8] Ἰοηρβθ 
ΡΙὶ γν ρον ΟἿγ (βεὰ δα. Μοπίί. ρμοβύ ανϑρ. Ροπ, ῥτλθῃ) οἀἀπιο80) 

Ἐ4853.250 Τῃ γί (οπι ανϑρωπ.) θθδτα ΤῊρΡΙ Οδς Ατηδτϑί δ6άι] ΒΘ Αἱ .. 
44. 46. 80 (ΡοΙ]γο)ὴ οἵαὰ .. ἴῃ τῶν ὁ. αὐ "Ἐα 19. 47. δδ. ἃ ε 5 βΌ6)ΡἈ 

ΒΑΥῚ [0] 8] 1,οἷ 41] (ΟἸ6πὶ ἂρ δὲ βρεοίαὶ 2 Οο 8, 21. υπᾶθρ Ἰοὺ 

ποΒίοσ ἱπίθγροϊδίαβ ναί) : 
ΤΙΒΟΒΕΈΝΌΟΒΕ. Ν. Τ. Εαϊς. 1. 198 



290 ΚΟΥ. 12, 19. Βεποέρεϊοπα. ̓πἰπιῖςῖβ. δ αρτοίτα "Ὁ. Ῥασαπάμις. 
«.-....-..-.-. ..-.- -.-...ὄἝ- 

τΡι κ,, 56. εἰρηνεύοντες, 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐχδικοῦτντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ ὃὅότε 

τύπον τῇ ὀργη γέ ἡράπται γάρ Ἔμοι ἐχδίχη σις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, 
.« ,(,)ὶ 

λέγει κύριος. 20. ἐὰν οὖν πειρᾷ ὁ ἐχθρός σον, ψώμιζε αὐτόν᾽ ἐὰν 
- ᾿ - 4 - 

σριον 4,:1.. διψᾷ, πύτιζε αὐτόν᾽ τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄγϑραχες πυρὸς σωρεύσεις 
3...“ 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτου. 21 μὴ τικῶ ὑπὸ τοῦ καχοῦ, ἀλλὰ νίχα ἐν 
ἂν - 4 ’ 

τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν. 

ΧΠΙ. 

- ν ἦἘ , ΄΄ ’ « ’ 2 3 

1Ρ.3,,3.. [1 Π2ιΙάσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσϑω. οὐ γὰρ 
᾿ ᾿ ’ ᾽ ΞΕ. - .-ὦν σ εκ - ᾿ 
ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ ϑεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ ϑεοῦ τεταγμέ 
γαι εἰσίν. 2 ὥστε ὁ ἐντιτασσύμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ ϑεοῦ δια- 

- : . 2 ἂς ,΄ 
ταγῇ ἀνθέστηκεν᾽ οἱ δὲ ἀνϑεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 

4 ᾿) Υ͂ ᾿ ᾽ν." ’᾽ -, » 2 3 Ἁ - - 

Ὁ οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγκϑῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ καχῷ. 
4 2.-" , 2 .. 2 ᾿ “π 

θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαϑὸν ποίει, καὶ ἕξεις 
2 3 ὦν ς - ᾿] ’ ᾽ 9 Ἁ 3 , 3 ’ 

ἔπαινον ἐξ αὐτῆς 4 ϑεοῦ γὰρ διακονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαϑόν. 
» δ 4 Ἂν μι ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιΐς, φοβοῦ" οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ 

19. Εα ανταποδὼ (ζξο τείγίδιιο) 

20. ἐαν οὐ» 6. ἘΠ, 8] Ιοῃρθ Ρ] 5γγΡ ἂὐρ ΟἿγν Τμᾶτί ΤῊρῃ Οδες.. 6" 
ἔα οἸηΐβ880 οἵ 6. δ᾽Ε6α 8415 ἀπ ὁ ἔγρ ραο!)ρἢ ρὸ ΟΥΡ 8]1.. πῃ αλλα 
ἐᾶν 6. ΑΒ 819 ἀπ νρ οορ Β82}289 δὴ Βυΐ Βοὰ... Ὁίὰ ΑῸρ εαν γαρ, 
ΑΥΤ Δ] εἰ δὶ [Ϊ Βα ἐχϑρος [Αἃ ψωμισε | Β ἐπι τὴς κεφαλῆς αυτ. 

21. ἃ μη νυκου [ ΕἘὰ απὸ 

ΧΠΙΠΙ. 1. πασὰα ψιχή οἱ ὑποτασσ. (εἴ. ΟΥ ΟἿγν Τῃάγί Αοδοῦδὲ  ϑηπϑάοϑι 
ΤῊΡὮ 8] Αὐρ' Π᾽άϊπι Ἡΐογ Εύΐ 41)... Ὁ Ἐ6 αἴ ἔν τὰ ἔπ 87) 4] [τὶ 
Αἰ γβί ἃ] πασαις οἴ ὑποτασσεσϑε Ϊ απο ϑέεου ο. Ὁ ἜΓΕα 4] πὲ νὰϊγ 
βαῖ τι Οὐ Τάτ δ ΤῊρΡΗϊχὶ Οεοῖχι, ΟΌ΄ ἢ ὑπο ὁ. ΑΒΡ ΤΕ ΡῚ, 
8] ρΡ᾽υ8560 Ἠδ8 [δὰ ΟἿγ Ὑμάγιοὰ ΤῊρμοοτα Οροῦοι [ὧν δὲ 84 εἰσιν 
(οἱ, Οὐ οἵς.)... οἱ Ηΐοῦ Ευῦ βοάυ] [ ουὐσαᾶν 6. ΑΒΌΕα 67." 19.166] [ἐ 
.0}}}} νῷ β5ὺ οορ δοίῃ! ἀγτὴ Οὐ [γἰπ2 Ὁ ἰμὶ Ατηρυβὶ Αὐρ δ] ..ς 

(-Ξ- αὖ 82) δἀὰ εξουσιαν ο. Ὁ ΕΙ, 8] ΙΓ Βυγῖτ 4] ΟἿΣ Τπᾶγε ΤῊΡΕ 
Οος ] ϑέου 6. ΑΒΌΡΕΒ6 8] τὰ ΟἿγ δὰ ΤΏΡΩ Οδε... ς (ΞΞ 6Ὁ 82) 49. 
ῬΥΔΘΙ τοῖ! 6. Σ, 81] "1 ΟΥ Τμάᾶγί ΟἸγΙΟΒΟῚΙ 

8. λημψ. 6. ΑΒΡ ἜΘ .-.- ς λήψ. 6. Ρ̓ΓΕΙ, οἷο 
8. τω ἀγαϑω υβ8ᾳ κακω (697) ο. ΑΒ ΕΟ 6. 67." 1 τὰ ριΘΙΡΗ Ὑῇ ΘῸΡ 
8ο ΟἸοτι 8ηὶ [τὶ ΟΥρ Τοῦὶ Αὐρ Βα 8] τὰ... ς των αγαϑὼων ερ- 
γων α. τῶν κακων 6. ΛΕ, 8] ΡΙΟΥ ΒΥτυ Δ] ΟἿν Τμᾶγὶ ΤῊΡὮ Οδς 
(Απα τϑίθα) 

4. σοι... οἵχ Εα 813 ΑἸ ὈΥϑν ἀν (ηου [τἱδὶ Τοσὶ 4] τὰ) Ϊ Β ες ἀγαθὸν 
εἰς οργὴν (ΡΛ ΘΙ 4] ἔοσ Ὁ ἀκ ΔΥῚΡ 81 ΟἿγν Ὑπάσγιὶ δηΐς ἐκδεκος 
ΡΟὨ) .. υἵεα 1171. ἀ ἢ αὶ οσα, μίης 609 



ϑασμ οαἶααθ ἐπ θαδηάσμι. ΠὨ]Θοῖο ῥτοχίμαὶ. ΒΟΜ. 18,11. 991 

ϑεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔχδικος δἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 
[4 

Ὁ διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσϑαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ 
. » Α - 4 4 ’ κοῖς 4 

τὴν συνείδησιν. 6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελδῖξδ᾽ λειτουργοὶ 
- ΑἉ - ἦν 2 

γὰρ ϑεοῦ εἰσίν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. Ἢ ἀπόδοτϑ 
- ᾿ ἂν α«- 

πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, 
»-» Ἁ ’ ᾿ ᾽ “- Ἁ Ἁ Α ’ Α Α 

τῷ τὸν φύβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμην. ὃ Μηδενὶ μηδὲν μι 35, 81 .6..Ἅ 

ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν᾽ ὃ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον 
νόμον πεπλήρωκεν. 9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ "Ἐκ ᾽», 18 κε. 

’ ἢ » , νον ς«» 2 ,».Σ) “- , ΠΥ 19..38 
κλέψεις, Οὐκ ἐπιϑυμήσεις, καὶ δι τις ὅτέρα ἔντολη, ἕν τῷ λόγῳ 985.5, 1. 

γ ι] 

᾿ 3 ἴα 3 -- 5 ᾽ [4 « 

τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ““γαπῆσεις τὸν πλησίον σον ὡς 
᾽ 4 ὔ “- ᾿Σ 

σεαυτόν. 10 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται᾽ πλήρωμα 10. 18, 4. 
“, ᾿ ς ») ’ Ι 1 4 - 3... 3 " ᾿ ᾽ [χὰ σ 

οὐν νύμου ἢ ἀγαπῆ. Και τοῦτο εἰδύτες τὸν καιρὺν, τι ὥρα 

ὅ. ἀναγκη (813 -γκῃ, γβ Αὐρ' ΑἸ Υβίαβ88 Βρα πεσεϑδίϊαίε 8. -ἰαἐἑ ροβίθ8- 
αι υποτασσεσϑε) υὑποτασσεσϑαν .. ΟΘ΄ ὑποτασσεσϑε ς. ῬῈΡΑ ἰξΐ 
ΒΌΘΙΡΗ ρὸ [χἰπί βοάμ]: 4]  ΕἘὰ οπὶ χαὺ 

Ἵ. αποδοτε ὁ. ΑΒῸἢ 67." δὴ ἀδιηϊὰ [0] ὁορΡ βδὰ ΟΥ 2 (αῦβᾳ ρυίουϊο 
Αγ) θᾶ ΟΥρΡ ἀὺυρ Βαυΐ Οδββιοᾶ... ς δά ουὐν . ΡΈΕΟΙ, 8] Ὀ]ῸΓΥ 
ἃ 6 ἔς νυ βυγαῖ 4] (6ϑίῃ δὲ -) ΟἿγ ΤὨρἢ Οδ6ο ΑἸαρτβὲ δὶ, ἰἴθπι τουνὺν 
ΤΠαγιὶ 

8. αλληλ. ἀαγαπ. 6. ΑΒΌΕΕΟ 8] πὰ ἰἴ νῷ ΔΓ ΒΥ Οἵ Ογὺ Ον Τμάγι 
θδὰ Ονρ 8]... ς (Ξξ 6" 82) αγαπ. αλληλ. 6.1, 8] Ὁ] ΘΟΡ 858}} ΒΥΓΡ 8] 
ΤῊΡἢ Οδο 

9. το γαρ.. Βα ἔ αὶ Απὴῦ γέγραπται γαῦ κλέψεις. 6. ΑΒΌΕΞΟΙ, 8] Ρ] ἷΐ 
δπὶ [ἃ ἃ] 58} βυγ ΟἸδη3 ΟΥ 2 Ογγίοι 152 4] δὐϑὺ οὐδὲ τὴν... ς (ΞΞ ΟΡ 52) 
δκαἀὰ οὐ ψευδομαρτυρήσεις ὁ. ναΐῃ ῥΡπὶ ν (β84 ποῃ 81ὶ ἔμ [0] 8]) ΒυῪΡ 
ὁοῸΡ 4] ΟἿγ Οδο Βπξ (οὕ. νᾶσὶθ ἔγϑῃβρ ; 88} 8γ9 οπὴὶ οὖ μουχ. αοα ΒΥΓ 

ΟἸδηι [14] 56 3] ροϑὲ φογευσ. ροη; ὅ4. ΟἸοα 1 ΟΥ 2 141] ΟἿΥ οἵὰ οὐκ 
ἐπιϑυμ.)} [ ἐτερα .. ἃ 11. (Ὁ νβ 41) δά ά ἐστιν [ τω λογ. τουτ. 6. ΒΡΕΕα 

8] οοΡ 8γ1τΡ ΟΥὐϑ.. ς τοῦτ. τῷ λογ. 6. ΑΙ, 81] 016 νν γ}ὶ ΟἸδιὰ ἢ 14] δ6 

Οὐτῖοδ Τὸ ρὲς [ἐν τῷ (δἰ. ΟἹ οὰ Οἵ Ὁ) 14] Ομν Ογγίοι 162 ΤῊ ἀγὶ ἃ]; ΟἸθιαΐ 
Οτ' οἵὰ ἐν) .. ἴῃ [εν τω] .. οὔ ΒΕὰ ἴδ σρ ρρὶδὺ | σεαυτον 6. ΑΒΕ δὶ 
Ρὶ Οτϑ Ὀΐδὶ (βεὰ βποὶ ς4ἀ) Τπάτγι πὶ... ς ἑαυτὸν 6. ΘΙ, 8] Ρ] ΟἸοῖα 
(8684 ἤει ο44) ΟἸν Ογτίομ ΤΉΡΕ Οδο (:: οἴ Μὶ 19, 19. 232, 89. Με 12, 
81.1.6 10, 231. 186 2, 8. 64] ὅ, 14. φυϊθυ8 Ιο0ο18 οπηΐ 8 6χ δαυοίογδίθ 
ἐαβίϊατηα οσοπῆ ἀσηέον δἀδηάθμῃ σεαυτον; ἴδιθη ὐΐᾳαα οἀα ἢ] Βοευπάϊ 

γ6] ἰοσοϊ οχαϊπῖθ [υἱ ΜῈ 19, 19. τὺ, 22, 89. Υ 4150] ἑαυτὸν ῥτϑθ- 
Ὀαπί. Ηΐμπς δἱίοτα ἔοσιηδ, ααδτλ ΒρΘΟΙοϑίουθίῃ ραΐϊδηῦ, ΠῸπ ῥΥϑθῖοσ- 

ἴὰγ πἰϑὶ βέυ αἱ ἸΙορηιία. ᾿ 
10. η αγαπὴ το ( νῷ βο Ογτ Επΐ Α] του, καὶ γτοαΐπιο ἐ ὃ πλησ. (Βα πλη- 

σεν) κ΄ οὐκ ἐργ. (Ὁ δἱ πιὰ οὐ κατεργ.) ..Α οχχ οὐ» (41 5 ΟΥ̓Β, 8] ὁ) 
.. Ὁ Ἔα ἴἴ πὶ Αὐρϑᾶθρρ (που Αὐρ ὖ 8]) 81] δοίμυϊ δὲ (413 γαρ, ΒΥΥ φιῖα) 

11. εἰδοτες .. ΑἾΕΟἾ ἔδοντες 
195 



1 ΤῊ ὅδ, 6 κε. 
ἘρΡἈπδ,11. 14 

668, 21. 

15,1.7. 

15, Ἴ. 

14, 10. 
16 4, 13. 

11, 33. 

292 ΒΟΜ. 18,12. ΥἹρ!]Πδηΐον σαβίθαθο νἱνθπάσσα, Τη}0661}1}9 

ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερϑῆναι" νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία 
ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικδν. 
ἀποϑώμεϑα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεϑα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ 
φωτός. 18 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις 

καὶ μέϑαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλὰ 
ἐνδύσασϑε τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν 
μὴ ποιεῖσϑε εἰς ἐπιϑυμίας. 

ΧΙΝ. 

1 Τὸν δὲ ἀσϑενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσϑε, μὴ εἰς δια- 
’ " - « ᾿ , Ρε , .« οὶ 2 

κρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσϑε:- 
- ᾽ 3 ’ ς » ’, ᾿ ΝΟΣ ’ " ϑ ω . 

ψῶν λάχανα ἐσϑίει. ὃ ὁ ἐσϑίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουϑενείτω 
ε Α ᾿ 3 ᾽ Α 3 , Α ’ . Ἔ ᾿Ὶ Ἁ 2."Ἁ4 

0 δὲ μὴ ἐσϑίων τὸν ἐσϑίοντα μη κρινέτω 0 ϑεὺς γὰρ αὐτὸν προσ- 
᾽ ᾿ ’ ς ’ 3 ’ 5», τ [4 [4 

ἐλάβετο. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ 
στήκει ἢ πίπτει᾽ σταϑήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὖ- 

ἠὰρκενωθλναντοι οὐνονλφοι,ος ὁ τως ἀορο ς Ἐ ὰρ 

11. ἡμὰς (οτ Βγγρ Βπῇ ηδη (Ογτῖοι 468 ρὁγη) ς, Ἐ6Ὶ, Δ] ἔδσθ οσὴῃ Ε ρ' 0 ἃ] 
ΟἸο Οὐ Τμᾶγὲ ΤῊΡΗ Οδο... 1 ηδ. (α ἡ δει) ἡμ. (8684 ΑΒΟ 87. ὑμας, 

ἱΐθιη 76. Ο] 1) ὁ. ΑΒΟΡῈ 87. ἃ ὁ νρ 8] διη Η]ῸΥ ΑἸ χβὲ ἃ] 

12. Α ἡγγισεν ] αποϑωμεϑα .. ν᾽ ο που ἰϊοα ΈΕΕα αποβαλωμεϑα] 
ἐν, δὲ (α΄) ο. ΑΒΟΕ 600 888} ρὸ ΟἸδ6ηὶ Ώδιη .. ς καὶ εἐνὅ. ο. ΟἿ 
ὈΡΙΉ ΕΟΙ, 8] οοσίθ ρ]6Γ νν μὰ ΟἿ Ογγδᾶδογϑέ ΤῊ ἀγί ἃ] ΟΥΡ 4] οπλα 
(ει. ΟἸδῖα Οἵ εἱς)... ΑΡῈ 82. 98. ἃ 6 ΟΥβ ἐργαὰ 

18. Εα ευὐσχημωνως  Β ΑἸῺΡ εἐρυσὺ (εἴ. ΟΥρ σοογέαπιϊηἐδ.) καὶ ζήλους 

14. αλλα ς. ΑΒΌ ΡῈ οἷς... ς 1 αλλ ο. ΟΡ Ἐ61, οἷς [8Β οἵὰ κύριον, ἀἢ 

ἄδιιηι, ἱ. 6. ἄτῃ ΡΓῸ ἄμτηῃ Ι Β δὸ χριστ. (8] 3 ΑἸη Ὁ οἴη) νησ. [ Ἶξα ἀπέ 
5 8864] οπχ καὶ | εἰς ἐπιϑυμιας (6. ΙφσηἶδῖΡο0]32602 ΟἹρ ΟἿγ Τάτ ΤὨΡὮ 
Οοο) .. ΑΟ 1. Αἰἢ ΟΥΥΠΙΟΘΡᾺ 1,158. ΤῊ ἀγίθοιη οχοά ! Ὅλη εὡς ἐπιϑιυμιαν 
(81 ΑἸ ἐν - μια) .. Εαὰ 'ὖ νᾷ ρῥρ͵δῖ ἐν ἐπιθυμειαυς 

ΧΙΨ. 1. διαλογισμων .. 81. 41." 66.» 18. 4] 16 ΟἸγχόοτι ΤΗάγὶ ΤΈΡΠθοαι 
Οες λογισμων 

2. οδὲ... Ἑα ος δὲ [ἐσϑιει (εἴ. ΟἸοα ΟΥ οἷο)... ἾΕα ἀκ οὗ κυρ 
(πιαη σοι) ΒΔἢ. 8] ρρ᾽δὺ τη (ϑ6δἃ που Τοῦὶ Ηΐον 1 Αὐρ ἢ) ἐσϑιέτω 

8. ἐξουϑενειτω .. Α 68. δ᾽6οῖ κρυνετω [ ο δὲ μή ο. ΑΒΟΡ ἢ ὅ. ἀ" ρο ΟἸοιι3 
δὰ .. Βα ἢ βαὶ οὐδὲ ὁ μὴ (ογῖβθο μὴ 84)... ς καύ ὁ μὴ 6. Ὁ ΤΕΙ, 8] 
ΡΙοΣ ἀπε νρ ἃ] τα ΕΡ ΡὨδ01 Τηᾶγε ΤΕΡΕ Οεο ρῥ δ» ᾿ΐθιη 6 (οατι ἴῃ 
ἃ οὐ δἀϑογϊρίυτη, ατὔδηι γ67Ὸ ποι ἀο]δίαπι 51}, να! Βουὶρίουῦ, ἀυδὲαβ 

αἴγιτ δαἀδιτηθσαῖ, θα γατη ὑγαηΒΒοΥ Ὁ 6 Υ6 ΣΤ 8} 1880) Ο0Ρ ΟἸγθοτα ἡ μῇ 

(:: Βοἢ δρίατη γάθαίΐασ ορροηὶ ἰβία ρυϊοσίθαβ: Ηἷπο ν 68] ἀβι θυ θσαμξ δὲ 
νοὶ χαὺ τοδὶ πογαπῖ. Α118 γιὸ αδδῦ νϑύβιβ 3.) [1 ἃ] ὁ γαρ ϑεος 



ῬΡϑζοθηάα ἴῃ οἰογυτῃ 86 ἀΐθγάτη ἀ8. ΒΕΟΜ.1495. 2398 

[ἠ 5 .] Α , ες. Ψ 95 ε ’ μὰ Α ᾿ - ἐ ; 

τόν». ὃ ὃς μὲν κρίνει. ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέ- 
ραν" ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσϑω. 6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέ. 

, ν ,.-:κἉ4 - ε "Ξ 
ραν κυρίῳ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ οὐ φρονεῖ. 

λε» ’ , 3 ’ 3 -- " - -; λε 4 2 ’, καὶ ὁ ἐσϑίων κυρίῳ ἐσϑώοι, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ ϑεῷ᾽ καὶ ὁ μὴ ἐσθίων 
9 , ν ἜΡ.Ὸ » » Ἀν 

κυρίῳ οὐκ ἐσθίει και εὐχαριστεῖ τῷ ϑεῷ. ἴ οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ 
- Α Ἵ Α - - »" ὶ 

ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποϑνήσκει᾽ ὃ ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ 
-- ’ὔ 3 - 

ζῶμεν, ἐάν τε ἀποϑνήσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποϑνήσκομεν. ἐάν τε οὖν 
- 397 3 “ 3 3 -- 

ζῶμεν ἐάν τε ἀποϑνήσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. Ὁ εἰς τοῦτο γὰρ, (. ε, τε 
᾿ “- 1 Τὰ ἴ 

Χριστὸς ἀπέϑανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.᾽ “ἦν 

4. δυνατει γαρ (6) ς. ΑΒοΟΡ ΕΑ .. ΤΟΙ Β88 ΟἿγ (βγτρ ο. οὐ. δὰ 
ἐστιν) δυνατος γαρ .. ς δυνατὸς γ. ἐστιν 0.1, ἃ] οογία Ρ]εν Τβατὶ 8] 
(:: ργδοίεσ 2 Οὁ 18, 8. οὗ οἵ. ΟἸθιαβοσι 1,6. ὩὉ1 οδὲ ὃ ἀδυνατεῖ ποιεῖν, 
Ερίϊΐζοιηθ νϑῦοὸ δβοσίρίπηι μιαροὶ ὃ μὴ δυνατὸς εἴη ποι.)  κυριος 6. ΑΒ 
Οὗ 6ῸΡ 58} δ. ρῸ νρῖθβ Αὐρ' ΟΥβ Ορί, ἰΐδϑηι δἂἀϊίο αὐτου ΒΥΤ αἴθ... 
ς ϑέὲος ο. ΟΥ̓ ῬΕΕΟΘΙ, 8] οοσίθ ὑ]ῸῪ ἴ νῷ ΒΥΥΡ ἃ] ΟἿγν Τβάτγί ἃ] (:: νυ. 8. 
Ο ϑεὸς ποῃ ναγὶδί, δὰ αποὰ ποβίχατμῃ Ἰοοι Βοσοιητηο Αγ.) 

δ. ος μεν (οἰ. Ὁ 14] 48 δ) ον ἢ δ [γαρ] ς. ΑΟ 413 ἃ ε ἔᾳ νᾷ 8ο ρῥρἷδὶ 
τὴῦ (86 πο Αὐρ2 Ηἶ6γ3) [ἃ 413 ἕὰ Ογν Τπάγί οαἰχὶ οχὴ ἐν 

. 6. και ο μὴ φρ. τὴν ἡμ. κυρ. οὐ φρ. ὁ. ΟἾἮ, Δ] ἴογ8 οὔὴῃ ΒΥΓΟΙΣ ΑΥΓ 5] 
ΟἿγν Τπάγε (αἴογα ἴῃ ἰοχία ; 6Χ σοττα πἰδὶ} σοποϊααϊΐ ροΐθ80) Β88 δὰ 

Ῥμοίθϑι 41ὅ ΤΉΡΗ Οδο .. ΟὉ9 ἢ οἵω ὁ. ΑΒοΐΡεεα 238. δ7. 67." ἴ να 
(ΟΡ δοίῃῃ Δὺρς Ηΐον Βυΐ 4] (66. ΔΌ ἡμέραν ἃ ἡμέραν, 818 Δ8Ό ἐσϑύεν 
Δα ἐσϑιξι, 1, Τὰν ΟἸΓΙΏΟΒΟΙ α, τω ϑέω δΔἃ τω ϑέω ἰγδη51110π|) [ καὶ ὁ 

ἐσϑίιωὼν 6. ΑΒΟΡΕΡΟΙ, Δ] ἔοσγο 50 νν 76γ6 οὐ ΟἿγν Τπᾶγὶ Β88 θ δὴ ΤῊΡΕ 
Οδο ρῥρἱδί τηὰ .. ς (ΞΞ 6 52) οπὶ καὶ 6. τηΐπ ρᾶυο 51166 | εχ. γαρ .. 
8413 νν τὴν ΟἹδὴ 1814 θ πὶ χας εὐχαρ.  ϑέω ΡΥ... Α ὅ2. κυρίὦ 

8. ἐαν τε ἀαποϑνήησκωμεν ὈΪΒ ς. Β(αυΓ 'ρ8θ ἴπ οοὐΐοθ τϑοορηονυΐ) ο (ΟΣ, 8] 
ταῦ ρῥτΐοσο Ιοοὺ αποϑανωμεν)ὴτ, 81 Ἰοηρθ }] ΟἿγν Ογχϑοῖ ὅ8 Τηατί δ}... 
1 ε. τε αποϑνησκομεὲν 6. ΑΘΈΞΟ ἃ] ἴοχο 19 ΕΡὮΓ (ρχ οἷ. 81:2) | ΟἹ, ἃ] ᾿ 
ΟἸὨγμ08503 τῷ (Ε6 οπι) χυρ. αποϑνησκωμὲν  ἀποϑνησκωμεν αἱϊ 1060 
.. ἙἘα γμγδοιῃ οὔ» : 

9. χρέστος (ΟΥτὰν ΤῊΡΕ ὁ χρ., ΟΥ᾽ ἑήσους, 89.114. ογ) 6. ΑΒΟἾ Ὁ ΛΘ δὴν 
ἘΕ6 8] ἴσο 39 ἢ ρὶ νυ (θ[. ἔπι 8] Ρ]) ὁοὸΡ 8] Οὐ Ουγεϊ ΡΟ οίϑοῖ ΟΥΤΕΣ 
ΟὨμγ:; Αμπαβὲ διὰ ὅ6αα]... ς (6099) δΔἀὰ και 6. ΟΥ̓ ΕἾ, 8] Ὁ] δὶ Β.τΡ 
(ἰΐθτι βυχ) 41 ΟἿσ 1 Τμάγι ΤᾺΡΗ Οδς ρῥρἱδί τὰὰ | απεϑ. κ΄ εζησ. 8. ΑΒΟ 
ΟΡ Β.ΓΡ τω ᾿Ὀϊοηδίθχ ΟΥΣβΔῈΡΘ (εἰ. Ογγδοῖ) ΟΥταγ ΟἿ Απμδϑί Ὥδιῃ 
81 Ἐύῦ (86 4} εζήσ. κ- απεϑ.) ἃ], ἰΐοι β6ὰ ἀανεστὴ ῥτὸ εζησὲν Ῥα ἔς 
σῷ 86} ] αἰ ΘΘΡὮ 3,268 Ογ ΟὙγξ ΡῈ] ΕῸῚῸ (Ἰορίίυν οἵ. απεϑ'. κ. ανεζησ.) 
.. ΡΟ Ὲ δ 6 Ιχἰπὶ Αὐρ1 αδαᾶ ΑἸηδτβὶ εζησ. κ. ἀαπεϑ. καὶ ανεστὴ .. 
ς (ΞΞ-, ΟΡ 82) απεϑ. κι ανεστή κ. ανεζήσ. α. ταῖῃ Τμάχι, ἰΐοτα 864 εζή- 
σεν ὑτὸ ανεζήῆσεν Ὁ ῬἼ;, 8] ΡῚ ΤῊΡΆ Οδο οἷο (εἰ. απεϑ', κ᾿ εζησ. κ΄ ανεστ. 

οἱ διἰΐοσ Ἰϑοίίαχ) [ κι ψεκρ. κ᾿ ζωντων .. δ4. δδ. ἃ 6 ρᾳΘΙΡΆ ἔπ ΒδΣ] δἱ 

60Ρ 80 8] Ερδν Μοιβοδυ 11 1χίπί 4] χ, ζωντ. κ΄ γέχρ. [1, 8] κυριευσεν 



Φ94 0. 14, 10. Νοπ ἔδπιθτα ἀ6 8}}}8 ᾿ψἀϊοδηάστα. (ὐοπβοϊ θη 

9 « «“᾿ 4 4ἉἫ ᾽ὔ 3 “«« 4« 

10 σὺ δὲ τί κρύεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἑἐξουϑενεῖς τὸν 
5 ; ’ “ ’ - . 

9 οὐ, 1. ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεϑα τῷ βήματι τοῦ ϑεοῦ. 
πῶ δτεην Ὁ τ δι ὩΣ ας, Ἔν 

Ἐφ δ, 11 γέγραπται γάρ Ζὼ ἐγὼ, λέγει κύριος, ὁτι ἐμοι κάμψει πᾶν γονυ 

καὶ πᾶσα Ἴοσσὰ ἐξομολυγήσεται τῷ ϑεῷ. 12 ἄρα οὖν ἕκαστος 
μει:, 86. ἡμῶν περὶ ἑκυτοῦ λόγον δώσει τῷ ϑεῷ. 

12 λ1ηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο χρίνατε μάλλον, 

τὸ μὴ τιϑέται πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. 14 οἶδα καὶ 

20, πέπεισμαι ἐν κυρίῳ ]ησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾿ αὐτοῦ, εἰ μὴ τῷ λ}ο- 

γιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐχείνῳ κοινόν. 1Ὁ εἰ γὰρ διὰ βρώμα ὁ 

10. αὐ (μου Ε) σι δὲ τὸ γαρ ] ἡ (ὦ, εν} καὺ σὺ .. ὈΕΕα 48. 1ΐ δηλ" (ρτδθ- 
ἰἀγϑαὰο αὶ Δι ἢ ΑἸ ϑὺ ροϑί αδελφ. σου 886 δΔἀὰ ἐν τῷ εσϑ.) Απιρτοὶ 
Ρσϑθι ἐν τῷ μὴ ἐσϑιειν ] ϑέου (6) 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 47 1ς δτὰ ἔὰ Π81] 
[0] ᾿η8Γ δἱ οορ δι ΒιυΓαϊ5 (ρμοά τόγὸ ἴπ ρμγαεβεηπίἑ χιιΐάφηι ἴοσο ἰτῖδιν» 
παὶ δεῖ, αἀ Οον. γεγο ἐγδιμιαὶ ΟἸιγιϑίς ροδιϊξ, οσοὸ φιΐάσηι ρμῖο πείΐαπι 

ἀϊδεγοπίίαηι οἰο) Ααρ ἷ δ]... ς χριστου ο. ΟἾἾ (να [γ} 1, ἃ] Ρ]ῈΣ βαρὶρὴ 

νρϑα ρὸ Βγγυι 4] Οὐ Ὀ14 σὴ» Ονγϑοῦ δῖ αιρῃηδάοδί 418. ροηο]πά αν ̓ η46 
Ρ Ογχ οἵ ὅϑηη: ,ϑεὸς οὖν ἄρα ἔστιν ὃ 75“) Ὑδαάτὶ ΤΠ ΟΥΤΠΟΡ 4] Αὐρ' 
(4101 1 ἀυπιίηῖ) Αταῦχϑί (Ὁ) 

11. οτι.. ὈἾξα (5 πὖϑὲ ἐ χιοπίαηι) εν μη 1 πα. γλ. ἐξομολ. α. Ασρ ἦς, αἱ αἱ 
να οπλῃ Κρ (00 ΒΥΥΡ ἃ] 1υ8{8Ρ0] 1.55 ΟἿν Τμᾶτὶ θᾶτὰ ΤΉρΡΙ Οος Αὐς 
Α] -. ὴ εξομ. π. γλ. Β0 ΘΕ ΕΕα ᾿Ὁ σα ]ΡῈ ρὸ (ΒΓ δοίμαϊ χαὶν ἐμὸν 

εξομ. π. γλ.) Βυΐ Απὴρτϑὲ βϑάα] (:: Πος ογὰ οἱ. 1 ΧΧ.: ποβῖτο συ γὸ 
ογᾷ οἷ. ῬῺῈΠ| 2, 11. Ἰοοεῖ 6 πο ἢποΐί. Νοβίσο 1000 δα τηπέλη απ οτ 

δχοϊίαγαηί αὔδα ργβοσοάπηθ, τῷ ϑέὼ .. 47. ΒΥΥΡ (β6ὰ τ. ϑ'. ἰπ τηρὶ ἀ6- 
τηϊὰ β᾽ϑῃΐ τὶ χυριο) (5.7 8] μον δηΐο εξομ.) 

12. οὖν 6. ΑΟΡ ΘΕ ΕΙ, 4] [ὉΓ6. οὐηῃ νν ρὶ ΟἿγ Τπαγὶ δ] χηὰ... [ἢ οἴῃ 

6. ΒΡἘα 61." (1 νρ Ατρ ἤαφιο ργὸ αρὰ οὐν, Ἰἰΐοτη δ] Ὁ] αὐ Βαρτγα οἱ 
ν. 19.) {Ὁ 116. ΛτἩὉ᾽μῶν [ ἑαυτοῦ .. Ο αὐτοῦ [ δωσὲν 6. ΑΟῸ ΕΙΣ, ἃ] ἴδεθ 
οἵη ῬοΪγς 88 (πάντας δεῖ παραστῆσαι τῷ βήμι. τοῦ χὺ [δες κᾷ 3 (Ὁ 
ὅ, 10. ὁοπέογτηδία να] καὸ ἕκαστον ὑπὲρ ἑαυτοῦ" λόγ. δοῦναι) ΤΒάτί 
ΟἸγΙΔΟΒΟ 1 ΤῊ}}}} Οδ6 .. η ἀποδωσεν ς. ΒΡ ΕΑ 89. ΟἿγ ((ἱ νρ γεααοι)] 

τω ϑέεὼω (εἴ. (ἢν Ὑμπάγι ἃ] τὰ Αια γϑί 418) .. οπὶ Βεὰ 84. 67. Ες 
ΟΥρ ἀυρ 3 (ΡοΙγο νἱᾶβ δῃ16), ἶπο Τὴ [τ. 9. 

18. ΡἾΕα χρινετε] προσκομμα (Β οἵη, ἰΐϑιι ΒΥ. ἰϑιηθῃ οὔεπαϊοωζιπι Ἡ. 1. 

Ῥοη) τω αὖ. ἡ (Β ΒΥΓ ΟΧ11; 8] τὴ 8] ΟἸγίλοβοι Ογγλήοτϑ49 ΝᾺ 7 ΑἸ ΙΟΟΙ 49 
εις) σκανὸ. 

14, κυρῶ ..1, 81] Ρ]08 15 χρώστω Ι αὐτου α. ΑΒ (θἀΒιδὶ ἑαυτὸ ῬΈραι, 8] 
Ἰοῃβθ ΡΙ Τηάτι δ (τὸ γὰρ δι᾽ αὐτοῦ τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τὴν εὐαγγελικὴν 
αὐτοῦ νομοϑεσίαν) Οδ6 6ἷ ὅϑν δρ Οδο (τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ ϑεοῦ) 113.8680] 

(ἦτο: τοῦ κυρίου τῷ ὡς τὰς »ομιυκὰς παρατηρήσεις παύσαντος᾽ ἢ δι᾽ 
ἑαυτοῦ τοῦτ᾽ ἔστιν οὐδὲν αὐτὸ καϑ᾽ ἑαυτὸ ἀκάϑαρτον) .. ς (Ξ αν 
82) ἑαυτοῦ 6. Ο 8] τὰ ΟΥ̓ Πδηὶ ΤΉΡΕ (({ νβ οορ ρρὶδῖ τηῦ »δν ἔρϑεηι, 
ΑΥΤ 8] δ 86 1980) ] τι... Ὁ (ποι ζθ δ) ροβὲ χοιγον ρθη 



βϑαιθηᾶα 80 ἀ4δ8 ἴὴ οἱδοσύτ ἀ8ὰ. ΒΕΟΜ.14,,9.3.. 9965 

2 ’ -“ὕ“΄7 3 ἄῳ “- 

ἀδελφὸς σὸν λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ Τῷ: 008, 11. 
4 ’ “- 2 [ « Α τ 

βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὐ Χριστὸς ἀπέϑανεν. 16 μὴ 
’ 1 μ “- Α 3 , 

βλασφημείσϑω οὺν ὑμῶν τὸ ἀγαϑόν. 17 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλδία τ6ο 5, 5. 
-" »- - Α ᾽ 

τοῦ ϑεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνῃ καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ 
3 ᾽; τ» ς 18 [ ἽΝ 3 ὔ , » - 3 ἢ 

ὃν πνεύματι ἀγίῳ ὁ γὰρ ἕν τουτῳ δουλεύων τῷ «Χριστῷ ξυα- 
- “ 4.7 κου ὧδ ἶ » Ύ ν,“ 

ρδστος τῷ ϑεῷ καὶ δύκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 19 ἄρα οὖν τὰ τῆς 
Σ , : Α Α “- 3 » - . 2 ’ 4 

δἰίρηνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 20 μὴ 
χ4 ’ ’ ᾽ - “ 

ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ. πάντα μὲν καϑαρά, τι 1, 15, 
2 ᾿ , “,Σ) ’ “ ν , 3 ’ Β 
ἀλλὰ κακὺν τῷ ἀνϑρωώπῷῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσϑίοντι᾽ 21] κα- 
λὲ Ν . -» , Α » ΐ΄ Ν 39 ζ "5 , 
ν τὸ μὴ φαγεῖν κρεώ μηδὲ πιεῖν ονον μηδὲ ἕν ᾧ ὁ ἀδελφὸς σου 1 0. 8, 18. 

’ “Ν᾿ »5 ΠΝ 2 Ξ »» Α ’ ΠΣ ὸ ᾿ 
προσχοπτει ἡ σκανδαλίζεται ἡ ἀσϑενεῖ. συ πίστιν ἔχξις᾽ κατὰ 

Α ὠ , “- - 

σξαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. μακάριος ὃ μῇ κρίνων ἑαυτὸν ἐν. 
ξζ ὃ (ζ ᾿ »Η: ς. δὲ ὃ ᾽ 5 ’ ᾽ Ο 

ᾧ δοκιμάζει 0 δὲ διαχρινόμενος ἕαν. φαγῃ κατακέκριται, ὁτι 
2 Η “-» ᾿ : 

οὐκ ἐκ πίστεως πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν. 

18. γαρ (65) 6. ΑΒΟΡΕΕΟΙ, 815 [Ὁ βΌΘΙΡΕ ν᾽ 600 ΒΥΥΡ τὰϑ 1)8πὴ ρρἰδ τηὰ 
οὡς δὲ 6. τηΐη Ρ] ροὸ ἃ] πὰ ΟἿγν Ὑπάτγε αἱ [ὰ οὶ ὃ νυν" Ε1, 4] απο- 
λυε.. ΕἘα απολλυεὺν 

16. ουν (ἔα ἃ] ὁπΐπι, ΒΥΥ οἱ -Ὁ) .. Εα 8. ἢ δὶ ρο ϑγτὰ οἵη [ ΡΕΕΑ ἃ 6 ρὶ βΈΙΡΒ ἢ 
80 ΘῸΡ Β01 8] (μ0ῃ ἢ 5.ΥῪΡ ΔῚΡ 41) ΟΙθῆι Αἰμἰδὺ Ἰγατὰ ρρἷδί (β6ἃ ποι 
δια οὐβἴηρ᾽ 6167) ἡμῶν 

18 τουτω (6) ο. ΑΒορ Ἐα ὅ. ἃ 6 ἔ ᾳὶ νβ ὁορ 588} (Οὐ οἱ ΟἿγ ἂρ ὙΥ (8) 
Τὰ Βυξάϊβ Αὐρ32 ΑὐαρΥβί 8] .. ς τουτοιῖς. ο. Ὁ ΓΕΙ, δ] ΡΙῸΥ σαθ]ρἢ ρὸ 
ΒΥΓῸ 4] ΟἿν Τμάγί 8] Τοῦὶ [ τῷ χῷ ὁ. ΒΟ ἘΠ ΓἜΠ, (6 511) 4] αὖ νἀ Ομλη 
ΟἿγν Τιᾶϊν δαὶ αἱ .. ἢ οἷὴ τῷ ὦ. ΑΡἘα [δόκιμος .. Βα᾿ δοχύμους, 

ἴΐθιη 717. ροϑί ανϑρ. ] 

19. 1,π88 τηΐη ἄρα ο. τὰ τ. ε. διώκομεν (6. ΑΒΕΘΙ, 4] ΟΠ ΥΡΟΒΟΙ͂ βεᾷ -χο- 
μὲν ο. Ο0Ὲ Α] 'ΡΙοΥ νν οἵὴῃ ρρδγ οἐϊδὺ χη) χκαὲ οἷς ἀλλήλους; (886 ἴπ- 

ἰογροξίομθ) [ ἜΒΑ ἰδ βΆΘΙΡΙ νβ (ποῃ ἀθιηϊά πος αὐ νά γ ΒΑΣ] ἢ οἱ δὶ 

τὴὰ (πο Απρ) 844 ἴῃ ἔμπα φυλαξωμεν 
90. καταλιινε.. Ε8 -λυεὸν (δ νρ ποζὲ εἴα; ἴδ οἷ. ν. 15) 

21. Ὁ  (ποα ἰζοαι" ἢ) κρέας | πιεὺν (Ὀἢ πεὺν) .. Εα ΟἹ ἦ πύρεὺν Ι προσκ. 

ἡ σχανδαλ. ἡ ασϑεν. ὁ. ΒΌΕΕΘΙ, 81 ἔεγθ οὐηῃ ἰδ νρ' ΒΥ7Ρ 8] Β483,451 

εἰθτο (ἢν Τμᾶτί ἂἱ (115.5980] σχανδαλίζεται, ὡς κοῦφος" προσχόπτει, 

ὡς τυφλώττων᾽ ἀσϑενεῖ, ὡς ὀλιγόπιστος. ϑβ᾽ταὶ! 6 Γ᾽ 411 Αταρϑὲ Ῥὸὶ 

81 (413 ΟἿγ] σκανδ. ἡ προσκ. ἡ ασϑ.)... Αο 67. " ΘῸΡ ΒΥΤ Δϑ ἢ δγθ 8] 

Οὐ (εοτῖθ ἰοίιτη νϑύβατη ΔΗΈΓΘΩΒ Ὡἷΐ ργδοῖθυ προσχοπε. ΠΑ Ρ6) 2 81: 

ΟΥἶμι 8,965 πὰ Αὐρ2 οπὴ ἡ σκανδ. ἡ ασϑ.. (Ἰα 49. εἰ 6») 

22. ἔχεις 6. ΡΕΡΟΙ, 8 αὖ νατγ οτηῃ ἴὐ νῇ (εἰ. δὶ 81) Θ0Ρ βυσαῦ 4] τὰ ΟἿΣ 

Τμάτι 4 Αὐρ' Απιδτβί 4] .. [ζπ ργϑθὰ ἥν 6. ΑΔΒ0 ἤχ [0] δὶ Βυῦ Αὐρ5 

ῬοΙ | σεαυτον 6. ΑΒΟΡΕΙ, οἷς .. Εα σεαύτω .- ς (ᾳοη ς ΟὉ 52) σαντον 

6. ταΐη νἱχ τὰ Ϊ ἐνωσ. τ. ϑέου .. ΑἹ ὅ ΟἿγ (εἴ. 110863) οτὰ 

28. ἐαν.. 8 αν1, 8] φαγει [ὅ .. 0" 81. ΤΙ. το ] ἁμαρτία ἐστιν: ἂθ 



206 ΚΟΝ. 15, 1. Οομοοτάαϊΐδε βἰαδοηάυπι τπέθϊα! 6 ἈμλΟΥΪΒ 
β. ὅω ---- -- -. .-..ο-.-.οο.ο.Θ..ΦῈ ς-.-.-.-, -.. ------  - 

ΧΥ. 

14,1. 1 ᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσϑενήματα τῶ» ἀδυνᾶ- 
τῶν βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλη- 

’ 3 ’ 5 . 2 Α ᾿ ᾿ ,- 4 ἢ ε 
σίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν᾽ ὃ καὶ γὰρ ὁ Χρι- 

Α 2 ἐ Ἣἢ΄ἽἉγΥᾳ, 3 ι Ἁ [4 ς 3 Ἁ πῇ 

“Ρε686(6)),.0ό. στὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καϑὼς γέγραπται Οἱ ὀνξιδισμοι τῶν 

ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ᾿ ἐμέ. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν 
ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρα- 

- - - « 

κλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὃ ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ὑπομο- 
΄- Α - ᾽ ᾽ ς « Α 2." “κι 2 ν] ΙΑ 

γῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴῃ υμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις 

κατὰ Χριστὸν ᾿Ἰησοῦν, 6 ἵνα ὁμοϑυμαδὸὺν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε 
4 Α ΑἉ ᾽ “- ’ ς -" 3 - - 4 

τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ησοῦ Χριστοῦ. 1 διὸ 
14,1. προσλαμβάνεσϑε ἀλλήλους, καϑὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο 

ΠΤΘΕΝΕΝΒΕΗΕΝ ΞΞΞΞΒΗΡΙΝΝΕΝΝ ΝΕ ΡΒΝΕΝΡΟΝΘΗΘΗΝ ΦΗΒΦΌΒΕΝΟΝΗΣ 

ΧΥῚ, 28 ---271. αὑὐδθ ἃ 680} τὰ ροβύὺ δος νου δαί δθηίασ οὗ δὰ 
ΧΥῚ, 28. 

ΧΥ. 1. Εα ἀρέσκον (Ε δπίθϑ εαυτοῦυς) 

2. ἑκαστος 6. ΑΒΟΡΕΕΘΙ, Ἀ] Ἰοηρα Ρ] 1 ν δΟῸΡ β8.1Ρ Αἱ Βδ8 ΟἿν Τηατσίὶ δ] 

ἘυΥ Απλθτϑί ἃ]... ς (ΞΞ ΟὉ 32) δἀὰ γαρ 6. τηΐῃ νὶχ τυ (81 ΒΥΤ' ΔΤΤὴ 8] 

δὲ) ] ἡμῶν ο. ΑΒΟΡ "εὐ, ἃ] Ρ] ἀπῇ ὁ νρεἀὰ 8114 οορ βγγὰϊ; 4] Ομ γοϑὶ ὃ[8 
(θδάθιῃ ατι86 ἴῃ σοπηχη, υὉϊ 65 τ») Οος Αὑρ ἃ] (Ἀπ χβὶ Ομ) .. ἢ 

ΕΑ 8] ργὰ ἀ"ἢρ νρ (εἴ. ατὴ ἔκ ἀδιηϊὰ (01 ΒΑ:]; βεὰ αἰ} ἴὴ88 41) ἃ] Βδβ 

Ομν Τηάγι δ ΤῊρη Ηΐον παΐ αἱ ὑμῶν 

ὃ. Ῥ"Εα οἵὴ ὅ | Βα οὐκ εαὐυτω | ἐπέπεσαν 6. ΑΒΟΡΕΞΕΘ 8] ρπὶ Πλ.. ς 
-σον (ς9 1088. 1641. -σὲν ΟΧ ΘΥΓΟΥΘ ἴΥΡΟΥ.) 6.1, ἃ] Ρ] (Οἢγν Τμᾶτγέ ΤῊΡΗ 
Οδο υὖ 6δἀϊ δα) 

4. προεγραφὴ (418 κἀὰ παντα) ο. ΑΟΡ "ἜΣ, οἷο, ἰΐθτα Ὁ Ἐα σπροσεγρ.. 
ἴδ (αχς ψΌΘΙΡΙΗ γ᾽ αεϑογίδέα διηπ) γᾷ 81] ρρὶδῖ (ῃποὴ ἀρ 3) ἐγραφή;, ΚΟ 
δαάϊΐῆο παντὰ Β .. ΟἸθὴ ἡ γραφὴ λέγει Ϊ ἐγραφη (6) 6. ΒΟΡΕΕα 
601. 80. ἀ εἴς δά δα γῇ 5ο ΟΟΡ ΒΥΓ 8] ΟἹ ΤῊρΡὮ ἷ Αὐρ8 δ] .. ς 
προεγραφὴ «. ΑΙ, ΑΪ ΡΙΘΥ ΒΥΤΡ 4] ΟἿγν Τμάγι Πδπὶ Ῥμοίμιδη 8,16 ΤΩΡῊ 
(Δἀ ἢ. 1.) Οθο Ϊ τῆς παρακλ. ὁ. ῬΕΕα 8] Ρ] ἀπ 6 ἢ βὶ σύο]ρῃῃ νᾷ ρὸ 
ΟΟΡ ΒΡ ἃ] ΟἿγν Ἰμάγι8ϑ (οἱ 4} 01641}) Ῥῃοιταδη8,1. ΤῊΡΗ Οδο Αὑρ 
Αταῦγβέ ΟΥΒ 8]... ΟἿ 3532 1, ργϑϑιη διὰ 6. ΑΒΟῚ, ἃ] ἴθσγβ 3ὅ ἃ" ΒΥΥ 
Τπαάγεΐ [ἐχωώμὲν... Β δἀὰ τῆς παρακλήσεως 

ὅ. χν τν.. ΔΟἾῈ Δ] ἔ νῃ (μου ἃ 6 αὶ σΌΘΙΡΗ τὴ) βυγαϊ 41] Ὁ1Ϊ4 Τπάγχιε. 
Αἰ ὈΥδὲ 8] ὃ» χρῷ 

7. ὑμὰς ὁ. ΑΟΡ ΟΊ ἜΕΟΙ, 8] Ρ] νυ ῥ]δσ ΟἿΣ ἘΠῊΝ ς (ΞΞ ΟΡ 832) ημας 
ὃ, ΒΡ." 8] τῶῦ ἀ" 8118 ΤΗαγι 4] [ τοῦ 6. ΑΒΟΡΕΡΑ 87... ς οπὴ 6.1, αἱ 
Ρίος ΟἿγ Τηάγνί 4] ᾿ 



Φ 

οΒοἾ18. Βγορμοίδσυμ ἀἱοΐδ᾽ ἀ6 σϑηθατη βαϊαίθ. ΕΟΜ. 15,14. 397 

« - 3 ’ »-» « ἃ» 

ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. ὃ λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆ- 
-«- « Ά ΄«- - 

σϑαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας ϑεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγ- : 
, - , ᾿, 4 « 

γελίας τῶν πατέρων, 9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν ϑεόύν, ΔΤΟΒν, τ: 
. [4 Α την 3 ᾽ ’ 3 ΜΝ 

καϑὼς γέγραπται 4ιὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔϑνεσιν καὶ 
΄- ᾽ - Α 

τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 10 καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνϑητε ἔϑνη μετὰ "Ὁι 55, 85. 
- - 3 - Ἁ 5.» "ΞΣ ’ 

τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ πάλιν “Αἐνεῖτε πάντα τὰ ἔϑνη τὸν κύριον, “ρειιδανη),. 
ν» Νὰ 2. Ν , ε ’, - ; « “« 

καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 12 καὶ πάλιν «Ησαΐας "Ἐε τι, το. 
» « ἐ - - 

λέγει Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, μι τ, ει. 
ἐπ᾿ αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιοῦσιν. 18 ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι 
ς ΄-- ἢ “- 4ἉἯ ΄«- 

ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ δἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν 
ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει. πνεύματος ἁγίου. 

᾿ , Α Ε “- 

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι 
4 ϑ Ἁ 

καὶ αὑτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαϑωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, 

8. γαρ (67) ς. ΑΒΟΡΒΡΑ 81 1 ρα ]ρὴ νῷ οορ ροὸ Ογγϑοί δ μη ]δὲ ῃγὰ 
(Ερὶρ ἢ 5525 δοιμαΐγ ουΨ) .. ς δὲ 6.1, 81] Ρ]ῈΥ Βυυαῖγ ἃ] ΟἿ Ὑβαγί δ} 
χρυστον (6) 6. ΑΒΟ 00ρ 4] Ογτϑοῦθδ᾽ ΑἸ 956 Ἐρρῃ ΟἸγέοτα δ Επῇ 

. ς νῆσ΄ χρ. ὁ. ῬΕΡΑ 'ΐ 47] Βυγαῖτ 4], ἴθι 1, 8] Ρ] σθθ!ρἢ νρ 50 8] 
Ομεῖχι τάν ΤΩΡ. Οος οδιἰχὶ ρῥυἱδί 411 χρ. νῆσ. Ἰ γεγένησϑαν 6. ΑΟἾΣ 
ἜΣ, 81] αἱ νάϊ οἵη Ὠ[ὰ Ερίρῃ 593 ΟἿγν Ογγϑεῖ θὅ Τῃάγχίὶ Ὁ δι ἃ]. 
Τπ γενεσϑαι ο. ΒΟ ἾΕ6 ΑἷῺῈ 988 

9. ἐν εϑνεσιν .. 8] ἴοσϑ 3 σιο]ρῃ νρ. (οἰ. ςἀἃ Ρ], 86 ἃ ποῃ 81ὴ -" ἔο 
ΟΡ ΒΥῪΡ 8] ΟἿν Ρεοὶ βδᾶι] δαὰ χυριὲ :: 6 ΩΧΧ ῈΕα αὶ ψαλω τω 
ον». σου : 

11. παλιν α. ΑΟΙ, 8] ΡΙ6ῈΥ νῃ δἱ Οἂγν Τῇηαγί 1 δῖ ΤῊΡὮΏ Οδο ΑἸρτβί Βεὰα.. 
1. δἀᾶ λέγειν 6. ΒΡΕΕΟ 1. ἃ 6 ἔρ βΌΘΙΡΙ ρὸ “00 5 γυγ 4] Ηΐοσ | πα. 
τα εϑνὴ τ. κυρ. (:: ἴα ὭθηΟ ἴῃ 1 ΧΧ) ς, ΑΒΡΕ 47. ἃ 6 ρα ]Ρρἢ νρ ΒυτΡ 

δύτῃ 50 ((0Ρ πα. τ. εϑν. αὖν. τ. κυρ.) ΟἿγν Τμάτί 8] ρρὶδῆ,, ς τὸν κυρ. 
π. τα εϑν. α. ΘΕΟῚ, 8] Ρ]6γ αὶ 5γγ δἱ ΤᾺΡἢ Οδς | ἐπαινεσατωσαν (ἰΐϑ 

ἦη ΩΧΧ α 4]: Π]1α) ο. Αἕβο 89. γι οἰβᾶν τρ δα... ς -σατὲ ὁ. ΕΒ 
ΟΙ, 4] Ρ16γ Τμάγι ΟἿγ ἃ] (4] πὰ ΒΥΥ ΟἾν οἵα καὶ ργϑβοβᾶλ) :: ξΐα υχ Χϑᾶ 
ἐχ οἀὰ Ρ]6Γ 

18. πληρωσαν ὑμᾶς δα ευρηνής 6. ΑΟΡΕΙ, δ] αἱ νᾶιτ οἴῃ ΟἿγ Τμάγί οἵο 
(ἃ ε ἦᾳ βυβϑὶρὴ νρ τορίδαϊ [ἰϊα εἴ. δὴ 41; νῃϑὰ ἐπιρῖ.] νο8 οπιπὶ σαμαάϊο 
“εἰ ραςε) .. ΒΕα πληροφορῆσοαν ὑμας (Β δἂὰ εν) πασὴ χαρὰ κ. ειρηνη] 
ῬΕΡΟ ἀπ 6 ρ ἅσιῃ Υἱρβ' οτὴ ἐν τω σπυστ. Ϊ εἰς το (62. ἐν τῶ) περισ- 
σευεεν .. Β 517. οἵῃ (1. οπὶ πέστ. εἰς το) ] ἐν τή ἐλπιδὲ... Ὁ ἜΞα 813 ἀ" 
6 δ ΟἸΥΔΟΒΟΙ Ψ]ῈΡρ οἵὴ ἐν 

14. αδελφ. μου (ΟἜΕα αἵ ἢ αὶ πὶ Τπάγί Απιδυβί οἵα μοι», Αρδρ 5.64] οἵὴ 

αδ. μ.) .. ΡΕΡα ἀΐ 6 ἢ δὶ ((οῃ 1Ὼ) Βὺγ πάγῃ ροβὲ περὸ ὑμ. Ροὴ ] περε.. 
Β ὑπὲρ [νέεξα 1 (δέ. τὰ) δἱ Οῃνόοτα Αρὰρ οἴῃ καὶ αὐτοι Ϊ αγαϑωσυνῆς 
("Εσ, -ϑοσυνῆς) .. ΒᾺῈ ἰδ (6. τὰ} γᾷ ΡΡ δὲ (ποῃ Αρϑρ) αγαπης πεπλήρ. .. 
ῬΕΡᾺ αἵ 6 ἢ καὶ 881" ΒΥΧΣ Ὀσϑϑίη καὶ] Β 118. 116. ΟἹϑι σασ. τῆς γνωσ.] 



Φῷ05. ἘΟΜ. 1ὅ, 15. ϑογίρβιἐ ρ8.}1}0 βουοσῖυβ κὲ ϑϑύνιβ Ομ γιδα 

δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουϑετεῖν. 1 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα 
ὑμῖ», ἀδελφοί, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν 

τὴν δοϑεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 16 εἰς τὸ εἶναί μὲ λδιεουργὸν 
Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔϑνη, ἱερουργοῦντα τὸ δὐαγγϑλιον τοῦ ϑεοῦ, 
ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπῤόσδεκτος, ἡγιασμένη ἕν 
πνεύματι ἁγίῳ. 11 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ τὰ 
πρὸς τὸν ϑεόν᾽ 18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατηργάσατο 
“Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνά- 
μει σημδίων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνείματος, ὥστε μὲ ἀπὸ ᾿1ε- 
ρυυσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέ- 

Ὁ" (ἴθ ΓΡ) Ἐξὰ ἔξ γνώσεως αλληλοὺς δυναμ. νουϑ' [αλληλους ας. αὶ 
ΒΟΡΕΕα ΑἈ] μὰ ἀ 6 ἔτη οἱς.. α΄ αλλοὺυς 6. 1, αἱ ἔογϑ 0 ρσ' (αζέογιρῃ) 
ΒΥΥΌΙΓ 4] ΟἿν ΤΠάνὶ ΤῊΡᾺ Οος οϑδεῖχὶ και 

1δὅ. τολμηρότερον 6. ὕΈΕΟΙ, εἴς (εἴ. ΤὙπάονϊθορ Ογγλοίδτ)ς Τιηθ ταῖπ τολ- 
μηθϑοότερὼς (109. τολμηρον) 6. ΑΒ [ αδελφον (ΒΥ γιὰ ΔΥῪ δα μοιὴ 

ς. ΒΕΕΟῚ, ἃ] αὐ νά! οτμι (8. 108. ροβὲ μεροι"ς) ἴδ νῷ 8] τῶῦ ΤἈδγί δ] 

Αἰ γϑὲ 4]... α09]μη 49. οἵῃ ὁ. ΑΒΟ Ο0ρ δοίβυίγ Ογγϑοῖβ ΟἿν (6. Πλο0808) 
Ατρ Καὶ (: : οἵ οἰϊοϑαχη οὐ τοο]οβίατη νἰϑὰπὶ οϑί. Νβὺ δηΐϊῃ δα ὄχρ]!- 

οαπάππι [416 δαἀ᾿,ατηθπίατη 8818 ναΐν ᾳυοᾶ ν. 15. ἰο5ί6 Μαιβδοῖο 

σαριΐ .8' ᾿ἱποὶρὶι.) [ΒΒ αναμιμνήσκων, ἰζθιῃ Ογτὶθ! 338. (6 ποποδὶ 81) 
αναμιμνήσκω, φησιν, ὑμας οἴο, υπὸ .. ΒΕ Πὰτω απὸ [ Τμπάχί οτὰ του 

10. εἰναι... ὈΓΕα γεένεσϑαι | χὺυ τὸ ας. ΑΒΟΕᾺ ἰΐ νῇ Β.ῪΡ ἃ] (Οσ δρ ὙΥ ἰδ) 

Οὐ τία 328. Απρ' 4]. ς τὸ Ζῦ ς. ΡῈΕΙ, 8] υὖ νᾶ Οτὴη ΒΥ ΟΡ 84] ΟἿγ ΟἿΣ 
8081 Τ]) ἀν Δ}  Β οπὶ εἰς τα ἐϑνὴ [Β ν᾽ ὰ γενηϑὴ [Ἐ6 ἢ καὶ ΕπῸ οπὶ 
εὐπροσὸ. 

11. τὴν καυχ. 6. ΒΟΡΕΕΟ 87... ς οἵὴ τῇν (. αἱ 8] ρῖοσ ΟἿἷγ Ογσϑεῖ Τῃᾷάγί 

81 1 τὸν ὁ. ΑΒΟΡΕΕΟΙ, 8] Ιοῃρθ }ὶ 14 Οἢγν Ογγϑοῖ Τμάσί Ῥδπὶ Οδο 
οαὐχύ ος (-Ξ 6Ὁ 82) οπιϊ ὁ. τηΐῃ αὐ νάἐγ ρᾷὰς ΤῊΡΗ 

18. τολιησω (οἰ. Αἰ|584 Οὐγτδοι8ὴ (Ἣν [6.681] 4], ᾿ΐϑια τῇ απάδαπι οἰο) ... 
Β ἰδ νῃ Ἀϊὰ Πἱαϊδοορὰ ΤΗάτεῖ ΟΥ̓ δρ Τπάτι ρρὶδὲ τολμω [τι ἢ. ]. 
6. ΑΒΟΡΕΕΟ ἃ] ἃ ὁ ἔν ΄ιῇ νῷ Αἴ Ογγδοῖβϑ 143 ΟἿ Ὑμάγιὶ Β88 
ΑΥΟΒΕΙ αἱ .. ς δῃΐβ ὧν οὕ 1, δ] Ιοηρα ὃ] δοορ δὶ Οδς ] λαλεὲν 6. ΑΒΟῚ, 8] 

Ἰοηρα Ρὶ Α1 9142 Ογτγϑδοὶ Οδο, ᾿ΐθηη ἃ] ΟἿγν Τμάγι ΤῊΡΕ -λησαι.. 9Ὲ 
ἙἘᾺὰ εὐπευν, ΒΔ8 Ὠ᾿διταδοθά ΤΉ γι  ΟΥΥ̓ ἂρ Τηάτί λέγειν] κατήργασατο α. 
ῬΈΡΟΙ, ἰΐοπὶ αὐ να 4]... ς Τὴ κατέειργ. 6. ΑΒ (ᾳαΐ ΔΙ}ὶ 8016. -ἡ- 

[πϑγ) Ο 8] αὐ νᾶϊν Ρ]6Υ [ ἕὰ ὁ χε] δὲ ἐμοῦ .. Β δά λογων | ὑπακοὴν 
..Β αἀχοὴν 

19. ἐν δυναμει .. Ὁ (ἴθ ΠΟ) ΒΕα ἀδ ἢ αὶ τὰ δὰᾶ αὐτου  πνευματος 
(α΄ ς. Β Ῥεϊαρόοτῃ Ὑρὶ,, ΟὉ 852 [ἢ δάὰ αγιου 6. ΑΟΡ οἰ ΕΟ 
([αὐτοι! πν. αγ.) 41 Ρ]ὰ815 ἃ 6 ἢ ρὶ τῇ νρ' 600 ΔΥΙῚ ΒΥΥΡ Τοθ Αἰ Π)ὅ84 4] τηῦ 
Ατρ ΑἸηδγβί Αἱ, ἰΐθη ς ϑέου (6) ς. ΟὟ, 8] Ρ] ΒΥΓ δὲ 5ὺγρ ἱχὶ 4] ΟΥΣ 
δοῖ88 ΘΟ χὶ Τηάτιὶ ΤῊΡἢ Οδο, ἰΐοιῃ 90. ϑέου αγέου [ὈΕΡα ἰΐ ὠστε πε- 

πληρωσϑαυ (Β υἱὲ σοπιρζογείιιτ' ἐ οοπερίουοτίηι) ἀπὸ νερ. μέχρι του ελλ. καὶ, 



᾿πίρυ σϑηΐθβθ. Βοτη8η08 86 Υἱβαγατ βρογϑί. ΒΟΝ. 1ὅ, “4, 299 

λιον τοῦ Χριστοῦ. 90 οὕτως δὲ φιλοτιμούμεν ΟθΨ, ἢ οὐχ 
ὅπου ὠνομάσϑη Χριστός, ἕνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον ϑεμέλιον οἰκοδομῶ, 

21 ἀλλὰ καϑὼς γέγραπται Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, "Ἐε δϑ, 16. 

καὶ οὗ οὐκ ἀκηκόασιν, συνήσουσιν. 
22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλϑεῖν πρὸς ἱμᾶς, 

28 γυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασιν τούτοις, ἐπιποϑίαν λοι 19, 51. 
δὲ ἔχων τοῦ ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ ἱκανῶν ἐτῶν, 24 ὡς ἂν πορεύ- 

ὡμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐλπίζω γὰρ διαπορευ- 58. 

κυκλὼ τὸ (απ. νὲρ. καὶ κυκλ. μεχρν τ΄ υ- οοπῆστηδηϊ οἵ. 1ρὴ 356 Ογά, 9 
[4110110 ἀπ. τερ. εως ν 6] μέχρ. τοι νλλ.] Ἐλαβτηδὶ 106 6 6. 6.6, δδ᾽ 6[6) [ χαν 
κικλο)... Ἐυδβ. 9. 5 1 Ὅγῃ, τ Ὑ ΒαχΕ Ογγδοίβδ (56 ὰ ρογρὶὶ ἜΤ Υς καὶ 

90. φιλοτιμούμενον (410. 120.Ὁ" -γνος) ὁ. αὐ οὐ ΕΙ, ἃ] αἱ νὰ ἐγ οχηῃ 

Ογ ἃ] τπ (ἃ ὁ νρΒ Βυΐ Ρεὶ δἱ 8ὲ5 ατέθπι ἦοο ρ» αεάϊσαυΐ δυαπροῖζιηι ν6] 
ον. ἄος μτγαθάᾶ.) .. ΤΏ φελοτεμουμαε 6. ΒΡ Λα (ἔρ σιρίάε ἀεϑίἀθνατὶ) 
οὐχ οπου .. ὈἴΕα ἔκ Οἢγν (ββὰ ἰηθδὲ σου οὐδὲ) Βαἀ οποι! οὐκ | 1, 8] 
ονομασϑη  ὈΓΕα 8] ΟἸγτ ὁ χρεστ. [ Ἐα ἐπ αλλοτρίω ϑεμελίω 

91. Ἐα αναγγελῆ, Ο ἃ] απηγγελη  οψονταν .. Β 87. σορ δῃῖ8 οἐς ΡΟᾺ 

92. ὉΕΕῸ ἐνεχοσήν) τῶ πολλὰ 6. ΑΟῚ, ἃ] αὐ νάϊν οἵα ΟἿγν Τμάτγι ἃ]: 
ἰοπὶ ἃ α ἔρ νρ ρέυρηηιν (5; τιυζξίηι ὁ ρζιιγίηιμη) .. Τὰ πολλάκις ο. Β 

ῬΕΕΘ [προς μας .. α δ Δἀὰ απὸ πολλων ἀνιτων ὡς αν οὖν πορεῖιο-- 

μιαν τοῦ ἐλϑειν τααὰς (μς 6 πιιιεῖ8 ἑαπι. ...... ϑϑηῖγα αὐ Ὁ08: τη ϑ ἀϊδι ΠΟᾺ 

ἀοαϊῖ, ρυποῖῖθ ΒΌΡΟΥ αγδθοδ ΡΟΒ᾽ {18 ουγόυθη 5101 ῆ 64 5). [{6 Ε ἢ 
απὸ πολλῶν αἰτων ὡς αν υν (δα ηχεζεϊ8 ἴαηὶ ρεαφοοαοηεϊδιι8 ἀπηΐ8). Τα ϑρίθ 

ογγαῖΐδ. 

28. ΑΕΟῚ, αἱ κλημασιν} ἔχων Β606.. ΓΕ 818 αὐ ἔξ εἐχὼ [α οἵ του ! 
κανὼν ο. Β0 87. ὅ9. 11. δὴ .. ς ἴ πολλὼων 6. ΑΘΈΕΟΙ, ἃ] ΡΙ6ν ΟἿΣ 

ὙΠπάτνε Αἱ (:: ἤθη ΓΆΧΟ ΡῥΥῸ ὑκαροὲὶ βΒ βιπογαηΐ πολλοει, οὗ δὰ Τὰς ἵ, 13. 

8, 21. 8, 82. Αοἱ ὅ, 81.) 

94. ὧν ο. ΑΒοϑ ἀρ ΒΡα ἃ] Οἢτῖ Πδπὶ... ς ἑαν 6. 1, 8] Ιοηρδ ὃ] ΟἸγἱ μάτι 

αἰ. Ῥτγδοίογθ θῈΕΕᾺ 8] δαᾶ οὖν (ἀ" Ε σὶ 86 οἰπι) [ πορευώκαι 6. ΑΒΟ 8] 
ΡΙ ΟἿγν ΤῊΡΕ ἃ] .. ΕΕα 8113 πόομαι, 1, 1225" -σομαν, Τπατὶ -σωμαε 
(ἃ ὁ νρ Ατηδυβὲ ρηοβοΐίβοίϊ δοόρετο, ἔ δὶ ργοβεΐϑοαγ)  σπανιαν .. 8] τι 

Τάτιοὰ ΤῊΡΗ ἐσπανιαν [ ἐλευσ. πρ. υμι.. 6.1, ἃ] ἴδγα οἵηῃ ΒΥ1Ρ 8Υᾧ 8] 
Τάτ ΤΡ. Οες.. ΟὉ 52 ἴῃ οπὶ ὁ. ΑΒΟΡΕΕΟ 117. ἰδ νῷ ΒΥ 8ΓΘ 000 

δοίμαῖγ ἀστὰ ΟἿν δίῃ Αὐλοτϑί ΡῈ] πε βϑάὰ] Βαα (:: ποι ροβϑυτα αὐΐῃ 
νοῦῦα ἐλευσομ. πρ. υὑμι. ΘοὨΒα} 0 οπιΐθ88. ογεάδιη. Οϑθηδοθδί χαρὰ 

1Ππ4 ελευσομαιῖ φαριηδάτηοάστη ΝΒ Ρογβογίρίαπιη αδὺ θνθηίατη ἤθη ἢ8- 

Ῥυΐ, νου ἱ8 ἐλπίζω γαρ εἴς; δὰ ᾳιδθ 'ρβὰ ἤθη 8815 αυδᾶγατο νἸάθθ8- 
τὰν ἴδ οομδάοηζον ἀϊοίαπι ἐλευσ. πρ. υμι., [Δ ΟΠ τ δῖ ϑιηθὴ ἀδιο ἢ 18 

νἴδτα ργδθ θη υ8. [Α}1}{8Γ ΒαΡ θὲ ᾳυοά ν. 28. Ιερίταν ὠπελεύσομαε δι᾽ 
ὑμι. εἰς Σπαν., ἰὰ ᾳφυοὰ γονοτα δοίαπι 6888 ἰᾶπι ἰὼ Βυτητηδ δηϊ αυϊίαῖθ 
ΘΟ γἰβιίδηδ ογθάϊἑατα θϑῖ.] Ί1ὰ 6 ἱπέγα. ΒΘ. Ὁ] 118 νο1Ὸ νυ 8 ἐλ. προ υμ. 
Ὁη8 οἴ γαρ 84 Υδίϊο ἰαχίυβ ῥ᾽ Δ βϑί πη οδί, αὰ απθ)ηαιδτὴ Οἴἶθηαὶ 



800 ΠΟΜ.15,95. Π)6 ςο]] 6 οἷα ΗἸΘγοβοϊγιηϑι ρογἔογοπμάδ, Ῥσθοῖθυς 

τς ’ »"» ΝΣ» ἐς - “- 9. ,“« 3) 

ὀμενος ϑεάσασϑαι ὑμᾶς καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν προπεμῳφϑῆναι ἐκεῖ, ἐὰν 
» «- “- , Ἁ 

Αοοτο ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησϑώ. 20 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς 
Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία 

4) .᾿ ’, Α ;, 3 Ἁ 4 - ε ’ 

Ἔν Αντου καὶ “χαϊαᾳ κοινωνίαν τινὰ ποιήσασϑαι δὶς τους πτωχοὺς τῶν αγίων 
- 4 4 -Ὑς 

τῶν ἐν Ιερουσαλήμ. 211 εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν 
100 9,11. εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔϑνη, ὀφείλουσιν 

- - « » - ΄ καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28 τοῦτο οὗν ἐπιτελέ. 

σας καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι’ 
᾿ ει “« 5. μι φοτὸς .ῦ ». » 4 .-- 5 
3“. ὑμῶν εἰῷ ΣΣπανίαν᾽ 290 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχύμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πλη- 

ρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 80 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς διὰ 

Ροΐαΐδ8ε οἱ δᾶ [816 βυρρ]θιηθηΐατῃ ᾿ἰποϊίατὶ αὶ ΡΓοσδι8 θδὺ δΌΒοηυτη. 

Νεο τηΐπαϑ ἱτηργο 8116, γαρ ἴῃ ΑΒΟΌΕ οἷς δοὴ ἰδπὶ ΥΘΣΪ ἰοχίαβ νἱπαϊ- 
Θο 6886 αυϑδιὴ ᾿πίογρο] δἰϊομθιη ὃχ ραζίθ ἰδηΐυτῃ δϊθοίδπι ἰδβίασὶ. 

Οεἰογαμη φυδηΐορογα ἀο]οίδίϊ β'ηξ νϑίοσοϑ ἀἰο 8 ῬΑ] 1818 οὕτω τὸ- 

ὈὰΒ ραοβίϊβ σοηέθγθηϊβ που] οηίον ἰοβίδίυν ΤΠ ΔΟΥΩΟΡ ἢδδ6ο δὰ ν. 38. 

Δαβουίθοπβ: - ϑαυμαστὴ μὲν οὖν ἡ πρόγνωσις τοῦ μακαρίου Παύλου 
οὕτως ἀκυιβῶς ὑποσχομένον τὸ ἀπελεύσεσϑαι πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀπ᾽ 
αὐτῶν εἰς τὴν Σπανίαν εἴο. Τίοῃ δά ν. 39: Σαφῶς δείχνυσιν ὡς καὶ 
τὸν τρόπον ἠπίστατο καϑ᾽ ὃν ἔιελλεν ἀπιέναι πρὸς αὐτούς" τοῦτο δὲ 
ἣν τὸ δέσμιον αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν ἹΡώμην ὑπὲρ τῆς εὐσε- 
βείας ἀχϑῆναι εἴς.) [γαρ 6. ΑΒΟΘΕΙ, 8] ἸΟΠρ6 Ρ]6Γ ΒΥΥΡ ΔΓΡ 8] (ἄστη ὃ) 
ΤΠάγεῖ δὴ ΤῊΡὮ Οεο (414 ΟἸτιοβοΊ ΤΗάγιΐ δὲ)... ΟὉ 82 οἵῃ ο. Εαὰ ἰΐ 
ΥΩ ΒΥΥ ΔγΘ 60ρΡ δοίμυϊ ΟἿγ ρῥρἱδὶ (ΑἸηρτϑί νίἄδεδο τὸ8 εἰ α υοδὲβθ ἀφάμ- 
6α7)}} Α θ2. Παπλῖ πορευόμενος Ϊ ϑεασασϑαν.. 219. ελϑειν προς Ϊ αφ 
(Β απο) 6. ΒΌΕΡΑ 8115... ς υφ 6. ΑΟΙ, 8] Ρὶ ΟἿγ δ] | νυ" προπενφϑ.] 
Ε" ἐνπλησϑ. 

2ὅ, νυννι.. Ἐὰ νυν] δὲ... ἰὔνε Δυρὶ ἐρίδιν ) διακονῶν ς. ΑΒΟῚ, 8] θυ οἵγῃ 
εἷς .. ΡΕΕ6 ἰ νρ -κονησαι, 18. -κονησων, 88. -ιλονουμενος 

20. εὐδοκησαν (ἃ ἃ ἔνρ Απιδτδὶ 8] ργοδαυεγι)... 62. 120. Τάτεξ οἱ 
ΔΙ 1941 ευὐδοκησὲν (ἰΐα ΒΒ", Β6ἀ" ηυδ.), ᾿ίδπι ον Απὑρ ρζαοι οἷο, αὶ 

»ϊασιρὶ ἐ ργοδασυετιηὲ Ϊ Ἐαὰ ἔρ μακαιδονες (δὶς ο[. ἃ") καὶ αχαιακοι (86 ἃ 
ΕΑ οἵη κοὲ 84 ἴῃ χοινωνιαν) ὈΕΕα αἴ 6 ἔφ τῶν εν ἐερ. αγίων 

21. εὐδοκ. (Α ΟἸΥΠΙΟΒΟΣ ηὐυδ.) γὰρ καὶ οφειλεται.. ΒΕΞΕᾺ ἀδ 6 ἔρ Απμιῦτβέ 
οφεελ. γαρ | εἰσ. αὐτ. 6. ΑΒΟΌΕ ἃ 6 τῇ νῇ (εἴ. Δπὶ 8], ποῦ ἐΐϑια ἔπ 4]) 
ΟΡ ΒῪΓ ΑἸὐγΥϑί., ς αὐτ. εἰσ. 6. ΕΑῚ, 81] οογία Ρ]6Υ ἔρ ἔπ 81 ϑυγρΡ ΟἿγ 

Τηάγι 4] Δὺρ 4] [1, ουἹ αὐτῶν 866 

28. Εα Ρὶ τουτὸ ουν ἀρα  Β 76. 108. νρΥῖοῦ ουχ αὐτοῖς [ Εα δὲ ὑμας | 
σπανιαν (Ἰερὶίαγ οἰ. ισπανιαν αὐ ν. 34.) 6. ΑΒΡΕΕΟ 816 ΟἾγ.. ς ΡΥΆΘΙα 
τὴν (:: ἰὰ ν. 24. πο οὐ τ τ) ο. ΟἹ, 8] Ρ] Τπαᾶτί 8] 

29. οἶδα δὲ (ἃ 6 ΠδΥ] Βγγ Βπῇ ΑἸηθτδί ἐπἴπι) .. Βα ἔρ γεενωσχω γαρ| Ρα ἢ 
8, οἴχῃ ἐρχόμενος πλήρωματι (1, ἐμε ῥὑτοὸ ἐν)... ὈἴΕα πληροφορια, Ε πλη- 

ρωματιερια (οοηϑαίαμῃ οχΣ Ὁ" οὐ "Ὁ χριστοῦ 5. ΑΒΟΡΕΕῸ 67." 179. 



86 66ο]6βἶδο οομηπηθπᾶδί ἐτητιϊηθηΐθ ροσίοαϊο. ΒΟΜ. 15, 88. 801 

τοῦ κυρίου ἡμῶν» Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύμα- σοι «, 15. 
τος συναγωνίσασϑαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν 

ϑεόν, 91 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειϑούντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ ἡ 
διακονία μου ἡ 8ἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις, 
92 ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς διὰ ϑελήματος θεοῦ καὶ συνανα- 
παύσωμαι ὑμῖν. 88 ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν᾽ 
ἀμῆν. 

1ἴξ δὴ ἔχ 87] ἀοιηϊὰ ἃ] ΟΡ Δ 6 ίῃΣο (ΔΘ ὮΡΡ ῥσϑοῖη ἀοοίγίπα δ) αύτὴ ΟἸ τὰ 

ΡΟ δ τηῖι.. ς (ΞΞ αὉ 52) ρσγϑθῃι του εὐαγγελεου τοῦ 6.1, ἃ] ΡΙΟΥ ΒΥΥΟΓ 
γῇ 41 Οἷν Τμάτγί δ] 

80. υμας 6. Β 70. Δοίῃτο ΟἿ (οι. πιο80),, ς 1η δᾶά αδελφοι (48. Βυγυϊγ 

ὁ0Ρ 8] αὃ. μου, ἸϑΘοἰἰοπατγία ἰἴΐθτα οὐκ ἸΩ6 [1ποϊρίθηΐθ ἶπο ᾿δοιοπ6 660]] 
ΔΥΡ δηίο πσαρακ. υμ. Ῥοῃ, ἀδπϊὰ δηΐα ὑμας) 6. ΑΟΡΕΕΘΙ, οἷο (:: αδελ- 
φον οἰ αϑιμοαϊ τηϊηΐπηθ οὐαὶ ἰΐ 80] 6, 66 υὉϊ Βδϑρίι8 στοροϊ υγ, οΓ1 Οο 
1,10 8ᾳ ΡΒΪ 8, 18 οὐ 17. 4, 1 οἱ 8. Ῥαββίῃχ νβῦο νἱχ ἀυδθίυχη οδὲ 
αὐ δἰΐθμα τὰ ἰηἰυ] τὶ. ΦΟΔΡΥΟΡίοσ Ροδδὶβ οἱ. ἀθ ο 18, 185. 

εἰ 1 Οο 11, 2 ἀυδὶίδγθ.) [ κυρίου... 1, 8] ργϑθῃ ογοματος του | 
προσευχαυς .. ῬΕΕΟ 80.128 1 νρ (Αἴ ποὴ δαὶ ἥἴι ἀθιηϊά την Β8γ1} 5) 8] 
Ῥε]αρ δᾶὰ ὑμῶν (Ἱρ' μου) [ὑπὲρ (11. 119. περι) ἐμου (98. ροϑὲ ϑεον 
ΡΟὨ) .. Εα ἀ" ἔρ νροᾶ Βαυΐ Βεά οἴῃ 

81. καὶ 6. ΑΒουα 67." 80. 1 νβ Θ0Ρ δυῖῃ βυῦ Ὥδιῃ ρρίδε,, ς (6000) 
δἀὰ ννα 6. Ὁ ἘΡΕ  ΕΙ, 8] Ρ]ῸΥ ΒυγΡ ΟἿγν Τβατγὶ ἃ] [διακονία 6. Αουἢ 
οἰ ΈΕΙ, 8] αἱ να οἵηη νν ρὶ (ἔ ρ αἀπιϊηϊδίγαϊίο, γα β8ϑαι! Βα οδοοηιῖὶ 
οδαξίο, ἀ  ἴὰ Ἐπ πιϊηϊϑέογίιι) ΟἿΥ Τπᾶάγὶ δὰ ΤῊΡΕ Οοο Βα αἱ... 
μη δωροφορια 6. ΒΡ ΕἘα ἃ 6 (γεηιμπόγαζίο) ΑτηδΥϑὶ (ηεμηδγμηι πεδογιηι 

᾿ηϊηϊβίγαϊ0) [ ἡ (1, α15 Ὑμάγεϊ ΟἿ [ΠποΏϊ8086 1] ὁῃη) εἰς 6. ΑΟΡ ἜΣ, 8] 
ἴοεσθ οὔ Τραγίξ (οἰθ81815) ΟἼγΤΩΟΒΟ ἱ ΤΉΡὮ 4]... ἴῃ ἡ ἐν 6. ΒΌ Ἐα 218. 
(ἀΐϑιω οπιῖββο ἡ 66. ΟἈγ) | γένηται (4132 γενησεται); τοῖς αγ7. ο. ΘΈΞΟΙ, 
81 αὐ νὰν οὔγῃ γν ἴδ οἵὴῃ ὑρϑτ οἰϊδῖ γηὰ.. 1 τοῖς α7. γὲν. 6. ΑΒΟ 
ἔα (Βγυ 6 το) Ώϑὰ : 

82. ελϑω... Ἰ,ιπϑὰ τοῖπ ελϑων ς. Αο 07. 71. ἘυῚ ϑέου ο. ΑΟΡ ΤῊ, 8] αἱ 
να γ οἵλμ νν ἔδγθ οὐ ΟἿγ Τάτ θᾶπὶ ΤῊΡΕ Οδο ρῥρίδῦ,, ΤΠ. κυρίου 
εἥσου ς. 8, ἰΐδτι ΡἾΈΕΟ ἰΐ χὺ εὖ (Ατα δ Υϑί τὺ χυ) Ϊ και συναναπαυσωμαι 
(ι, 48. 41, -σομαι οἱ 28." -σω, ΡῈ αναψυξω, Κὰ αναψυχο) υμιν (238.Ἐ 
48. ὑμας, ΡΕΕα μεϑ' υμων) ο. ΑΟ(ΡΕΕΟ)ι,, 81 οἵη (ρϑαοὶ αὐ ποίαίατα 
γαγὶϑηὶ) ΥΥ οτηη (ω τε γίροτον [ἀ" -τόηι, δ᾽ -Τ Υ ἐ -τόπι, ἢ -σοίων} υοδήϑοιῃ 
ἃ ὁ ἔρνρ [εἰ. δὼχ 841] Ατηθγϑί 81; μὲ γοφιΐεβοατι υοδίβα. ἃ ἔα 41) 
ΟἿ Επιμα] αι δ16 ΤῊ γί δι ΤΡ Οδο ρῥρἱδί χηυ... Β οτὰχ (ἐξα 1,η68 ταδὶ 
6"9) ᾿ 

38. 48. οἵχὰ νούϑυῃ [ μέτα .. ὈἾΕΕα ργϑϑηὶ ἤτω, ἰΐθτῃ δ᾽ ὁ 1 νρ οἷς] αμὴν 
ἢ. ΒΟΡΕΙῚ, 8] ἔδσθ οἵὴῃ ἃ 6 Υρ 600 ΒΓ Δοίμυῖ οἷο ΟἿν Τηᾶγὶ Δ 
ΤΈΡΆ Οδο ρῥρ»ἱδὲ,, 091, [αμη»] .. οἵχὰ Αβαὰ 80. 109. 178. 8 



8020. ΕἘΕΟΜ.16,1. ῬΒοσθθη οοτητηθηααΐ, Ρχΐβοδιη δὲ Ααυ]δωι 

ΧΥΙ. 

λο» , ς χῳ : 

1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκο- 
μή 9 ’ ἊΝ 3 α μ4 ’ 3 4 

γον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς, 2 ἵνα προσδέξησϑε αὑτὴν 
- ς Α “ ἕδ τ - 

ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ 
’ . 4 “ ὡς; 4 ἣν 

πράγματι" καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήϑη καὶ ἐμοῦ 

αὐτοῦ. ᾿ 
Αοι 15,,. 9. ῳ“3σπάσασϑε Πρίσκαν καὶ ᾿Αἰκύλαν τοὺς συνεργοῦς μου ἐν 

Χριστῷ ]ησοῦ, 4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μὸν τὸν ἑαυτῶν τράχη- 
[4 - ΑἉ - 

λον ὑπέϑηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ 
9 λ καὶ [4 - 3 - Α Ά 3 3 προ - 3 ’ 

10ο 16, 19.15. χκλησίαι τῶν ἐϑνῶν, Ὁ καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
4 ᾽ 3 Α 2 ’ ΄ ϑ ᾿ 3 - ἀσπάσασϑε ᾿Ἐπαινετὸν τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχῇ τῆς 

3 ’ ΣῈ [ἀ 3 ᾿ 

“(σίας εἰς Χριστόν. 6 ἀσπάσασϑε ἤϊαριάμ; ἥτις πολλὰ ἐκοπία- 

ΧΥῚΙ. 1. δὲ ς. ΑΒΟΡ ΚΎΕΙ, εἰς... Ὁ ἘᾺ αἱ Ἐπ δοίμυιγ β6ά} οἵω, Ὠΐης 
609 | ἡμῶν (οί το ΟἿΥ οἱὰ) .. Αεξὰ 412 ἀ" (ςογγοχὶ "ἢ αὶ ΤᾺΡΕ ὑμῶν 
Ι οὐυσαν (0 " ουσην) .. Βο0" 47. καἀὰ καὶ | κενχρεαὺς α. Α(ε7 ῬγῸ ἐγ) Β᾽ ἢ 

Εα.ςς [μη 49. κέζχρ. 6. ΒΡ ΕΠ, οἷο (8) ρας κεχρεαις) 

ἢ. προσδεξ. αὐτ΄ 6. ΒΟΡΈΡΟ 815 [Ὁ ΠΔΥ] ΟΟῸΡ ΒΥΓΡ Ὁ] .. ς αὐτ. προσδ. 6. 
ΑΙ, 81] ΡΙΒΥ νῷ ΒυΥ 8ἱ ΟἿγν Τηᾶάτγί Πδηι αἱ Αὐθτϑί 4] [αὐτή ( τνρ ἐρϑα) 
οὡς (864 60΄ αὐτή) αὕτη ([ΐὰ 1, 41, 864. Ἰερίτυν οἱ, αὐτή, αἱ εχ ΟἿγ 
Ἰη086 2 ῃοίαίατη 650) [ ΡΕΡΕῈ ἀ" ρ'ὶ καὶ ἑμίου καὶ αλλων (ὈἐΚοΙδ" δαά 
πολλων)ὴ προστατις (ἑα παραστατεῖις, 1, 41] ΟἸχΙΔο8503 προστατης) εγε-- 
γετο | κ᾿ ἐμου (Α δΔἀα τε) αὖτ. 6. ΑΒΟ 8] τὴὰ νρ (884 δ 81] αὐἀϑει εξ πιλὲ 
ἱρϑὲ οἱ ηνοί 18) ΒΥΥΡ ΟΡ 41 ΟἸγῖλοβο 3 Τηαγί δι ΤῊΡΆΕ .. τ κι αὖτ. ἐμ. 
6.1, 81] ΡῚ ΟἸμγπιοιί ριοδὶ Οες (νρέοα Ατηθτϑί οτὴ αὔτ.) 

8. πρισκαν ς. ΑΒΟΡΕΞΟΙ, ἃ] Ἰοηρβ6 Ρ] ἰΐ νβ Θ0Ρ 8] Επίδα]ὶ δ Οθο Βαξ 

ΗΪΟΥ ἃ] .. ς (ΞΞ 6} 82) πρισκιλλαν (6. ταΐῃ Βυγα 4] οἂὰ ἂρ Τάτ (τὴν 
γὰρ πρίσκιλλαν ἢ πρίσκαν, ἀμφότερα γάρ ἐστιν εὑρεῖν ἐν τοῖς βιβλίοις) 
ΟἾν Ατηδγϑί [μου (8] μιο4) .. Β" οἴη. Οἵ δὰ ν. ὅ. 

4. μονος .. 1 μόνον 

ὅ. και τὴν κ. οἱκ. α. ἐκκλήσιαν .. Ὁ οΥ (ποῖ ᾿ζο  ΒΕ6 ἴὉ ἰΥθΡ δά 
ἄπει νυ. 8. [ἐπαινετὸν (Α ἔπεν., ον αν αὶ οὶ δὁροποίνηι, δτὰ ἃ] δρἠαφηδέιιηι, 
ἴα 41] ἐρπεπῖξιηα) : Ὠος δος, (αἰ οἷ. ς ἀηΐθδα. Εγαβιὴ) οἀά Ἰοῆξθ ΡΙ6σ, ποῃ 

ἐπαίνετον (αἰ ςὁ αὉ 852 Τὴ 49.) ἀπαρχή .. Ὁ" απ αρχῆς, ἰίοτι ἀ" ἐκ 
»τϊπείρίο (ἀἢΡ ρυἱηιίίδιιϑ ἱ. 6. αὐ ἔ νρ Βαθοηΐ ρ»γϊπιϊξίνιιδ, 564 6 ἰπδρίθ 
αἱ νάτν ἐπ ργεηεϊξίδιιϑ ἰτϑηβθοσὶ 811), αὶ α ρτϊποίρίο ] ἀσιας 6. ΑΒΟΡ ἜΕα 
6. 67." 1 να (πο ΒΔΓ] ) 6οΡ δοίμυϊ αὐ δι Ογίμί Ηΐθυ Αταῦγδὶ 
Ἐυγάϊθ 4], ς (ΞΞ αὉ 82) αχαΐας (6) ο. ΡΟ ΡῚ, Δ] Ρ]ῈΥ ΒΥσ ΙΓ 8] 
Οἷγν Τμάγιὶ ΤῊΡὮ Οεος | εἰς Χν .. ΡΕΡΕΑ 419 (νυν ρΡ]) ἐν χῷ 



δἰϊοβαῦα Ῥοτιη]ο68 Βα] υξαί. ΒΟΜ.10,,,,., 808 

3 ς “-- ) ’ 3 ’ .} ᾽ Α 

σὲν εἰς ἡμᾶς.  ἀσπάσασϑε ᾿Ανδρύνικον καὶ ᾿Ιουνίαν τοὺς συγγε- 
ὥνν Α ΡῚ « 

γεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς 
4 ΄ “«- 

ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. ὃ ἀσπάσασϑε 
3 ’ Α 2 ’ 9 ’ 3 ’ 2 Α 

᾿μπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ. 8 ἀσπάσασϑε Οὐρβανὸν 

φὸν συνεργὺν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ “Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 
10 ἀσπάσασϑε ᾿Απελλὴν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασϑε 

τοὺς ἐκ τῶν ᾿ἀριστοβούλου. 11 ἀσπάσασϑε ᾿ Ηρωδίωνα τὸν συ)- 
γενῇ μου. ἀσπάσασϑε τοὺς ἐκ τῶν Νιαρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυ- 

’ ω ’ ’ Ἁ - Α ᾽ 

οίῳ. 12 ἀσπάσασϑε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας 
3 ; ) [4 ᾿ ; Ἁ 9 ᾽ὔ , Α ᾽ . ἢ 

ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασϑε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐχοπία- 
3 ’ δ , ς - ᾿ 2 , 3 ’ " 

σεν ἕν χυρίῳ.. 1 ἀσπάσασϑε 'Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ («- 15,5 
"" ,ὔ », πὴ νιγ, κ 2 ’ 2 ’ 
τῇ» μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασϑε ᾿Ασύγκριτον, (᾿λέ- 
γοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 

6. μαριαμ 6. ΘΕΕ6ῚΙ, 8] Ἰοῆρα οὶ ΟἿγν Τηάγι θα ΤῊΡὮ 8] .. ἢ μαριαν 
ς. ΑΒΟ 418 δοορ | εἰς ἡμας ὁ. ΟὟ, 8] Ἰοηδαδ γ}] ΒΥΥῪΡ 8] (ἀγτὰ ) Ο"γόοα. . 
(εἰς ἡμᾶς" οὐκ εἰς ἑαυτὴν μόνον οὐδὲ εἰς τὴν οἰκείαν ἀρετήν -- ἀλλὰ 
καὶ εἰς ἑτέρους, ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν ἀναδεξαμένη [64, ε8ὲ 
-ξαμιεναι] δρόμους) οἴ ΟὨγλοΒΟ 1 Τηάτὶ Ῥδὰ ΤῊΡΗ Οδς Εαΐπιδ,, Θ΄ 
μὴ ες ὑμαὰς 6. ΑΒΟΣ 418 ΒΥΓ ΟΟΡ 81Ὺ δϑίμυϊ ΟΠ γίχὺ ρίπλοβο 1, ΣΘ πὴ ἐν 

υμεν» ὈΕΕ6 ὃ νρ ΑἸ Υβὲ ἃ] (:: ἰᾶτὰ ραγάτα ἀρίατῃ νάϊ ε. μας, αὐ η66 
ἴδηΐαθ δαοίοτ 81 οοἀθπήαπι Θχἰ βίίμηθπι, ἴῃ (811 ΡΟ  ββίπηασα στ ἰοΐ ἴῃ 

δης αἰ ΐδ8. [6811 Ὁ ὑγ 88 Ρ85888) 

ἴ. ἰουνιαν.. ἴα ΟὨγοΙ 31 οἱ Ἰουλία δὲ Ἰουνία ἱπίϑν βαποίϑβ ζοιηΐηδϑ 
ΘΟΠΉΠ ΘΙΩΟΥ̓ΔΏΓΙΣ ΔρΟΒίο]08 Ββοουΐδ8. Ῥγδαίογοα ἤμπίαηι ποπ. ἢδὈσθι, οὗ 
Ρ- 400 84ᾳ4ᾳ | Εα συνγεένεις [| συναιχιιαλώτους .. Β Ὀγτϑθτῃ τοῖῖς | οἐ κ. 

σρ. ἐμου γεγοναν (-νᾶν 6. ΑΒ; ς -νασιν 6. ΟΙ, οἷο: 412 ὁ) .. ΡΈΕΟ τοὺς 
προ ἐμοι ] ἐν χῶ .. ΘΕΕα αἵ Γ 8 Αὐροτβί ΗΐοΥ 3] δἀὰ τησου 

8. αμίπλεαν ο. Βο(ν ἀ Γ)ΕῚ, 8} ἔδσ οἵὴῃ Βυγαῖγ ΑΥΓ αἱ ΟἿγν Ὑπάχι ΟἸτοηδθ0 

᾿ Όδὴ ΤῊΡΕ Οοδς.. Δ4ἙΕ6 67,» 1Ὲ νρ' σοὸρ δοίμυῖγ ἘΠῚ Π4] ρρὶδὶ αἰσλια- 
τον ] ΒΕ Οἵὴ μον 

9. ἐν χῶ (ε13 εἰς χν, νῷ [Ὧοῃ 88ὶ ἀοταϊ] δΔάὰ 10) ὁ. ΑΒΙ, Δ] ΡΙΟΣ νΥ Ρ 
ΟὨγπουί Τμᾶρξ 4] Ατηθγβὶ δ]... ἴῃ ἐν χυρίω 6. ΟΕΒα 815 ἰἴ σὰ ΟἿγ 
ΟὧΣ ρἰτηο803 (82, ἀἢ ἀγῖὰ ΟἿγ Απιργϑῖ Ευΐ δηΐοα μου ρτὸ ἡμ.) [ἃ καὶ ἴῃ 
βηο δὰ ἐν κυρέω 

10. αριστοβουλοι.. ΒΓΕα -βολου (αὖ -λου»), ἰΐδιι ἀΐ 6  ρὶ νᾷ αγδιοδοῖὲ 

11. λϑῦ συγγεέγην, Εα συ»γ. 

12. ΑΕα 8] τρυφέναν [ Ο κοπίοισας Ϊ ΑΕα ἔφ 80 ἐν κυρίω δὰ ἐν χυρίω 
ἰχδηβι]Ἰὰπὶ, Εἶπο Τη [ασπ. περσ. υ8αᾳ κυρεω] 

14. ἀσυγκριτον : ἰία᾿ ΑΒΟΙ, οἷς... ὈΕΕα ἀσυνκρ.  ἐρμην πα. ἐρμαν΄ 6. 
ΑΒΟΡ ΕΑ 81" ρ]υτίθαθνο ἰὑ 81 ἕὰ Π87] [0] ΗοΥ τὴδὺ 8] ΟΡ ΒΥῪΡ δοίμαϊτ 

ἘπιΠ4] Βυΐ Βοὰ 4]... ς ἐρμαν πα. ευμὴν 6. Ὁ᾽ ἜΙ;, 8] Ρ] νρϑὰ (οἷ, ἀ6- 



804. ΕΟΜ. 116, 15. δα]ϊαίαίομθθ. Ποβοσχίδίυγ ἃ α19816115. 

15 ἀσπάσασϑε Φιλύλογον καὶ Ἰουλίαν, ΝΝηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν 
2 - Δ) - 4 Α ν 2 - , « ’ 

"ἃ οο 18 τ: αὐτοῦ, καὶ Ολυμπῶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἀγίους. 16 ἀσπά- 

1565). σασϑὲ ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι 
πᾶσαι τοῦ Χρισῖου. 

11 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας 

καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴ» διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάϑετε ποιοῦντας, 
καὶ ἐκκλίνατε ἀπ᾿ αὐτῶν 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν 

ΡΒ 8,19. Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλέᾳ, καὶ διὰ τῆς χρῆ- 
στολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 
19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑλακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω, 
ϑέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαϑόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ 

τη) 5.70 δἱ ἢν Ὑμάγι Οἤγοη (οογίθ πος ογὰ τϑοθηβοῖ Ὁ. 401) θδῃ αἱ 
ΑπλὈΥϑβί 4] 

18. ιουλιαν (ΟὨγῖοβε Σ ουλίον, ΟἾΕα 11. ἐοι»Μ"α») .. ΟἸγοπ 491 ργδοίουϊ, 

Βοὰ (να δΔη16) 421 ἸηῖοΥ ἔδτηϊηδβ γοοθηβοί [ ΑἙΈα ἃ] νήρεαν, ἃ ε ῥὶ πέ- 
γεαπιὶ (ἔ να πεγομπι)  ολυμπαν (18 εἰ. ΟἸἼχοΙ 01)... ΡῈ ολιμπίαν, Ἐα 
ολυμπευδὰ (1 γε ρρἱδὶ Οἰψηιρίαάοηι) 

16. ασπ. υμι. αὐ ἐκκλ. πασαι (πασαι ο. ΑΒΟΙ, [1 ΕΞ ἰδ δὰ ν. 31.] αἱ 
τὰ ΥΥ͂ οπῆη Ογγϑοῖ 38 ΤΗγι ρῥρίδῦ: ς [-- ΟὉ 82] οπι Ἂς. τοΐῃ Ρ] ΟἿγ [8β6ἀ 
ἴῃ οοτηῃ Βαδαΐὲ : οὐκέτι τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα κατ᾽ ἰδίαν ἀλλὰ κοινῇ 
πάντας] 1γλτ ΤΗρἢ Οε6) τ. χριστου... ν( αὐ νάϊτ, ἱπιρτοθαπίθ δοσίθ""; 
ψοΥβι γ6ΤῸ 21. οἵ δῇ οὐ ΡΠ δαἀϊΔηηθηζατη ᾿πργο ΔΩ ἘΕα ἀ" (ποη 
ἀπ 55) ὁ ἔξ πος 060 οἴῃ, 58 ροβὲ συ77. μοι ν. 21. Δῇ ἃ καὶ αε ἐκκ. πα. 
τ. χυ. 

11. παυαχαλω .. νά οὐκ  Ππαργοθαπίο )Ὲ (ἰ νᾳ γοσοὴ ἐρωτω [ σκοπειν 
τ ΘΕΡΟ ἀ" 6 ἔξ τὰ δυοίβἷπρ οἷοῦ ἀσφαλωὼς σκοπειτε παρα... τ" περε 
ποιουντας... ϑΕΕα ἀ" (ΠΟΤ νο]αἶξ, ααδτηαύδτα ΘΟΥγΘΟἴΪο 6Χ ρϑγΐθ 

ἴδῃ πὶ ΔΡρϑΙοί) 6 ἢ δὶ τῇ διιοιϑίπρ οἸ6Γ ργϑθὴ λέγοντας ἡ Ϊ ἐκκλίνατε... 
ΒΟ 61." ΤὙπάγι Πδπὶ -ρέτε 

18. τω... Βα οπὶ | κυρ. μι. χίῦ (εἴ. 52) ὁ. ΑΒΟ 81 τὴὰ Τὴ ΒΥΥΡ Δί 0 ἈΥΤὰ 
Τιᾶτι (ἀπ 6 νρ ρρὶδί γηὰ χῷ κυρ. ἡμι., ἰΐοτη ΑῸρ 260 οπιΐββο μι.) .. 
ς κυρ. μ. τὸ χῷ 6. τ, 81] Ρ] (16 τ 84] τὴ ΟΠ 880 ἤμ») ΒΤ ΟΡ 86 ἘΡΡ 

4] ΟἿγ' αἱ, ᾿ΐθμα ΟὉ κυρ. (ἀν «ἀἀ εἰ) χοῦ) ἡμι. ὁ. ὉΕα 178. (ἀ 5) καὶ ([ἴϑτὰ ἢ 
οτὴ ἡ.) Εὰ 413 δουλευσοισιν [ καὶ εὐλογίας (109. εὐγλωττιας, 413 κἀὰ 
καὶ καινῆς αἀπατῆς).. Ὁ ἜΕα Δ117 ἀ" (ἘΠ δαὰ; 06 Βρρ]6 δὰ Δρρϑηάϊοθιῃ 

οἀϊ 1015 ποϑίσϑο) 6 ἢ αὶ (!οπ ἰΐϑιῃ τὼ) ΟἼΥἴμ080 1 ογχὴ 

19. ῬΕΡα ἔρ' τὰὸ (ῃοη ἀ 6) ὑπακοὴ μων ἐφ υμι. Οἱ!» χ. 6. ΑΒΟΙ, 818 αγῃ Π 8ηη 

Ευΐ.. ς χουν τὸ (αὉ9 6. Εα 8]) ἐφ τ|,. 6. ΡΚΛΟΌ ΡῈ (6 ΕΑ 8]) αἱ 
ΡΙ6Γ 1 πὶ (σατιάεο ατιξθηι --Ὁ γῇ ΟΡ ΒΥΥΛ (ΒυΥΡ οἵ. τὸ ἐφ᾽ ὑμὶν Ἔὀχργίπι) 
81 ΟἿγ Τμάγι 4] [ ϑέλω δὲ (δὲ οἵα 11ὅ. ΤῊΡΙΗ ΑἸηιῦγϑὲ Βα)... ὈἜΡα 
ἴδ τῇ δΥΥ 8] καὶὸ ϑέλω ] σοφους ὁ. ΒΡΕΕΘΙ, 8] 1 τῇ Υρ 00Ρ 8] τηὰ ΟἸοὰ 
Οδ68 (864 οτχ οἵ. δὲ 84ᾳᾺ) ΟἿγν Τμᾶτι ρρὶδ τὰ .. ς (6000) αἀὰ μεν ς. ΑὉ 
8] ΡΙΘΥ 5 γΡ θδηὶ ΤῊΡΏ Οος Αὐρς 



ϑα]αίδίίοηθβ. Τοσίϊαβ βοσὶρίου. Ῥοχοϊορίβ. ΒΟΜ.10, 26. 80ὅ 

κακόν. 20 ὁ δὲ ϑεὸς τῆς δἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑμῶν, ἐν τάχει. 

Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεϑ᾽ ὑμῶν. 
21 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς Τιμόϑεος ὁ συνεργός μου, καὶ “1ούκιος (λοι 18,1. 

καὶ ᾿Ιάσων καὶ “ΣΣωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἣ δ᾽ 
ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν» ἐπιστολὴν ἐν χυρίῳ. 258. ἀσπάζεται ον δ 
ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐχκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ὃ τί εν τον 

Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 
24 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων 

ὑμῶν ἀμήν. 

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ δὐαγγελιόν μου Ἔπρ Ἢ 

καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποχάλυψιν μυστηρίον χρύ- 

20. συντρίψει (1, ἃ] -φὐη) .. ἃ 07." νρ (οἴ. δπὶ ἀδηλα ΠΥ], ποὴ ἴα [0] 41) 

ἔφ τὰ αἱ Ὑμπάγίξοτα Αὐτὴ 4] (πο ΟΥ Ογγϑοῦ8δ ΟἿγν Πδπὶ ΤΡ 18 Οδα 
Ἱοϊονί ΑἸ δΥϑὺ 41) συντρίψαι [Α ἐν ταχεε ὑπο τ. π. κῶν Ϊ ἡ χαρ. 

τ. κι ἡμι. τὸ χὺ (Β ὁταὴ μι. ὑμῶν .. Ὁ " σογέθ ἀοέδείαια ποίαν: ΕῈα ἰΐ 
(86ἃ ποη ἀἾ 5) 6] οτὰ | ς8 (Ξξἑες ΟὉ 82) δὰὰ ἴῃ ἔ, ἀμὴν οα. τηΐῃ αἱ 
νάτν ραὰς δι σΟμΓ8 ΑΒΟΡΕΕΟΣ, 8] Ἰοηρ6 Ρ] ἴΐ γᾷ ΟΡ βυγοϊ Διο .ἢ οἷς 
ΡΡΒ᾿ οὐδ γχηὰ 

21. ασπαΐεται (6) 6. ΑΒΟΡ ἘΔ 8] ἴεσοθ τ ν᾽ ΟΡ Β.ῪΡ 81 ΟἿγ ΤΌΡΗ 
ΡΡίδι.. ς -ζονται ς. Ὁ ΓΕπ, (-ζοται) ἃ] ρὶ Βὺν δὶ Τμάγὶ δ Οδο | 
μου ΡΥ ..8 61." οἷχὰ | καὶ (Β οπ|) ἑασων.. 41. οἴῃ [ Εα συνγένεις 
Ὁ ἜἘΕΡ6 ἀ"ε ἐξ δαᾶ ἴῃ ἢ, καὶ αε εἴς νἱ 48 δὰ ν. 16. 

48. ολῆς (28. ὁ) τ. ἐκκλ. ς. ΑΒΟΌΕ 817 ἃ 6 δὰ 8] (πήσεγδας ἐςοϊοϑίας : ἴϊϑ 
οἵ. ἢ ζ, 8688 ῥγορίοσ ΕΘ ὑγῸ ποιῃϊηϑίνο Ρ]υΓ. Βα ρΒ1 1115.) αὐϑιηαυδη) 

μοῖία8 Ρ6Γ δυσόσϑπὶ ἰηἀ6 ἤυχ᾽δβδε να ολας αε 6.6) 50 ϑυγαῖ 4]... Εὰ ἔ 
9 ολαε αὖ -σιαι, ἰΐδῃ ολή ἡ -σια νξ; (β84 ποῃ τὴ 81) ὁοὸρ (ἐθοῖ, οπιπΐϑ) 

584} Ρε]... ς τῆς ἐκκλήσιας ολῆς 6. 1, 8] Ρ] ΟἿ» Τπάτι δ αἱ | α" οἵ 

δ᾽ οἵχὴ ασπαζ. 866 

24. ἡ χαρ. τ. κι ἡμῶν (1, υμ., 8132 ογὴ) τὸ χὺ (Εα ἔ καὶ 8] οἵχ δι χὺ, 71. οὐ 
χῦ) μ. πο υμ. (Οἢν μεϑ' νμων). ἀμὴν δ. ὈΒΕΟΙ, ἃ] Ἰοηρε ρ] ἰΐ νῃ (εἴ. ἀε- 
τηϊὰ μαὺὶ"ὴ 101) 87ὃᾧΡ 8] ΟἿγ Τμάσγί ΤᾺρΡὮ Οδς ὅδαὰ] Ββά 4ἱ, ἰΐθηι 17. 80, 
ΕΥΥ (86 αἱ δ᾽ τη88) βυυρ δϑίῃρρΡ ἂγθ Απιῦτδί ἔγϑηβρ ροβϑί ν. 27... [μη 
ΡΙδῃ8 οἴῃ 6. ΑΒΟ ὅ. δῖῃ ἔπ ΒΥ" 4] ΠΡ δϑίμτο Βαῇ 

45. 36. 27. Τω δὲ 'δαᾳ ἀμὴν (οἰϊδηΐ ρίαγα ὁχ Ϊ8 οί. ΟἹϑαὰ Οὐ) ἢ. ]. α. 
ΒΟΡ (βοὴ αρσοθαν! 60 αυοᾶ ργϑοίοσ αυαδίξαογ ρυΐπηδ8 νοο 68 ΠΌ]]υτη 
δοοθηΐαῃῃ ρΡοϑαϊξ [η8]1}8 81 518 8}118. 84 41118] αἀπδιματδπὶ πθς ροδὶ 14, 
28. Δαα] 1} 106. 66. χὺ (ροδί ἀμὴν ΡΟ τέλος. Ταϊήθηῃ βοαυϊίαν τῷ 
δὲ δυν. εἴς, ποίαΐας νϑῖὸ ἴῃ πρ : τέλος τῆς ἐπιστ. ὧδε ἐν τοῖς παλαι- 
οἷς ἀντιγράφοις" τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τέλος τοῦ ιδ΄ κεφ. εὑρέσκεται.) 80. 
1317. 1760. (ἰ6πὰ Α ὅ. 17. 109.18ὲ [5664 δὰ ἔη. ὁ. 14. ποηῦ 864" δάβοτν!- 
ν81}1] 81. 18. αὶ οἱ ἢ. 1. οἵ ροϑὲ 14, 28. ΒΑΌΘὨΠ) οἀΡ] ἂρ Βαΐ (πατὰ 

ΤΙΒΟΒΈΧΡοπε. Ν. Τ. Εἀϊι. 1. 208 



80 ΒΒΟΜΝ. 16, 26. Βοχοϊορίδ. 

νοις αἰωνίοις σεσιγημένου, 20 φανερωϑέντος δὲ νῦν διά τὸ γραφῶν 

προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου ϑεοὺ εἰς ὑπακοὴν πίσεξως 
ἘΣ ον ες εἰς πάντα τὰ ἔϑνη γνωρισϑέντος, 21 μόνῳ σοφῷ ϑεῷ, διὰ ᾿]ησοῦ 

ον ὩΣ 5Ὲ : 
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἴς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 

υποηηεἶοθ" ΑἸΙΟΥ ΠαΌοτα ἀἰς) ἃ 6 ἢ νῃᾳᾷ (δβί. διὰ ἔων ἀδιηϊα ΠΔΥ] 10] 
οἴ) ΒΥΥ (ΟΡ δοίῃαϊ Αγ Βυΐ ΑἸαρτδῖ Ρε]ὰρ Βϑὰ ἃ] .. αὖ ἰγϑβρ ροβδὶ 
14, 28. 6. (α 412 οἱ 109 δὲ αὶ αἴτοᾳ Ιοοο ΠΑΌΘΗ() 1, 81 ἔογϑ θοῦ (θαι 
16οὐ) ΒΥΥΡ ΔΥΡ 8] ρὸ (ναΐγ : ποῃ οηΐῃι ροβί 10, 24. ΠδὈοῖ, Δ]|[6ΓΥῸ Ψ6ΓῸ 

Ἰοδο ἰπάθ ἃ 14, 20 ὑδβα 1, 8. ἑαχίι8 ρμ6γ 11) ἀῦῖὰ (εἀ ΖΟΙΥΔΌ; ἴπ δαὰβ 
Δ1118 δϑύθσ8οο ποϊδηίαγ; ἴῃ δα. 1098, ποη Ἰθρυπίιτ) οἂἀ ὩΟΏη8]] ἂρ 

Εαπΐ ΟἿγ Ογγϑοὶ δὅ (βρραγεῖ 6Χ Βῃρυ]ογαμ ογἀϊπ6) ΤἼὭατε θ δπὶ (Βῖς Θεΐτι, 

Ὁμηἶπο να γ; οαἀϊξαμη 68. δὶς αἵ ἐχί ροβί ὁδρ. 14. ροπαίιγ, Ἵοοσητ δὰ 

βηδπὶ ορἰ βία) ΤῊΡᾺ Οδο (εξ. ΡΕ-Τ6οαα} 1184), ΡΙΔπ6 οτὴ (Ρ Κκ" νἱὰς 

Δῃ6) Ε (Βραίϊο νδοῦο ροβὶ 10, 24. [ἴπ Οτα 6618] το ]10[0) α οἷ ρα (ϑραῖίο 
σϑοῦο μοὶ 14, 28. [ἴπ α΄ οἱ 1,41] σϑ!οϊο) Μοΐοι (ρ,οδραΐ πος Μοίοῃ, ἃ 

αο βογὶρίυτδθ ονυρ]οδο δῖα δροβίο]Ἱοδθ ἱίθυροϊδῖδο βαηῖΐ, 4ἀθ ἢδο 6ρ]- 

Βἴ01α ροῃϊΐαβ δ βία. ΕΠ πο Βοϊστῃ μοο, 888 δὲ 80 60 υδὶ βογίρίαπι 
οδὲ Οπιῆα απο χφιοα πΟΉ εἐ8ὲ ὁ ἤα6 ρεσοαΐμηι 68, ἀβαὰ6 δα ἤπϑῃ 

οαποίᾳ ἀϊδββοουϊζ. 1] 4118 δυΐθιῃη οχχ, ἱ. 6. ἰὴ δὶβ αἀ1δ6 ΠΟῺ ϑ8ππῖί ἃ 

Μοῖομο ἰθπιοσαῖα, ποὺ ἰρϑαμ οἀραΐ ἀΐνοσβο ροβίζατῃ ᾿ην ῃἑπ5. [πῃ 

ΠΟΒΏ8]1118 οἰθηΐτῃ οἀὐά ροβί δυτα Ἰοοῦπὶ -- 8111} νότοὸ οἀὰ ἴῃ πο, ἷἱ. 6. υἱ 

ἤμης οβὲ ροβιΐατῃ, σομ πθηΐ. δὶς Βυΐ, 6ΧΣ 'ρ80 ΟΥ υἱ ναϊγ) οἀὰα ἂρ 

Ηΐον (νάϊτ, πᾶ δὰ Ερῆ 8, ὅ 5.553 ηοΐαῇ : (αὶ νο]απὲ ρτορ μοῖδβ ποὴ 

116 ]16χῖβδο αὐἱὰ ἀϊχονίπί οἵ αυδϑὶ ἴῃ δοβίδβὶ Ἰοοαΐοϑ, οὐπὰ ργϑοβοηί 

τοδί απο Πα αἀποαὰθ αποᾶ δὰ ΒοΙηδποβ ἴῃ ρου ΐίβαῦα οαἀᾶ ἴηνο- 

αἰζαγ, δα σομγ δ οη θη Βαὶ ἀορτηδίῖδβ γα" οἷο). Νοο Τοτί 16 ρ͵886, 

βιηῦ αὐἱ ἰηας οοποϊαάδηΐ αυοά δΔᾶν. Μοΐου ὅ, 14. δογῖ 10 ΒΘ ῃ6 δυΐοῖῃ 

χυοὰ οἷ ἴῃ οἸδυδβι]α [γοβρίοἴταγ στὸ δὰ 14, 10.] ἐγίδιιπαϊ ΟἸ τἰϑὲϊ σοτηπῆ- 
πδίυτ. Ῥγδοίογοα οὗ Βϑίο. δοϊπ. οὐἱΐ. ᾿. 88---120. 

2ὅ. και τὸ κῆρ. τῦ χὺ (Β χὺ τ)... ΟΥ οἵη. Οδίοσιιταλ νου ΔΥΡ 810 δα δὶ 

Ιορἰϑβοῖ: μόνῳ δὲ σοφ. ϑεῷ τὸ χὸ τῷ δυναμένῳ ὗμ. στηρ. κατ. τὸ εὐ. 
μου καὶ τὸ κήρ. τὸ χὺ οἷς 

20, τε (εἰ. ΟἸδθ ΟΥ οἷο)... 69 τὲ 6. ΡῈ 84. (ῃ66 οχρυίτη ἰδ νῷ δἱ 60 
ΡΡ δι, βρὰ βύΎ 8] ροβίθα χαν χατὴ ΟἿγσ [.προφήητικων .. Οχϑ8 (411013 
δἰ τα} 167) οἀ ἃ δρ Ηΐοσ (δὰ ΕΡΒ].1.) δἀά και τῆς ἐπιφανείας (αἀυδηίιμη) 
του κυρίου ἡμῶν τὸ χὺ ] γνωρισϑεντος (ἰϊ6 οἴ. νρϑὰ οἱ ἀδιμξὰ [ο] 4]: 
οοσηῖβ) .. ὅτὰ ἔα 8] δοσπίδο, αἱ δὰ Βα4ᾳ μόνω σοφὼω ϑεο ἰχαμποῃμάστῃ βἰΐ 

27. σοφω ϑεω (Ογτϑοὶ οτη).. Ὲ ἃ 6 ϑέεω σοφω τὸ χ'-...8 χυτυ ᾧ ( 

οἵἢ) ἡ (ἃ 6 σι)... 88, 72. ἢ Βα ὁχὰ .. 41] 3 εὐ, 812 σορ ΟὨγζλοβοξ 
αὐτῷ ἡ Ϊ ανώνας ὁ. ΒΟῚ, οἷς .. ἴῃ δἀᾶά τῶν αὐώνων 6. Α (ἢ. 1. 868 θη 
ϑαὰ ρμοβί 14, 28) 0Ὲ 80. ἃ ὁ ἔνρ ΒΥ οορ δοίδμα! 5] δ ΕυΓ͵ αμην... 
49. 68. Δῖὴ Ηἰ] οἵὴ ᾿ 

Βα θδοτίρεϊο: ΑΒ ΟΡ" 4] προς ρωμαιους, ἰΐοτα α ρ' δἀάϊίο ἐτελεσϑη, ἰΐθτῃ 
ΒΚ 4] δάάϊο ἐγραφὴ απὸ κορενϑοι; (Θδάσιη δἀάδυηΐ ῥγϑϑίου 1, δἱ 

Ρ] οἰΐδιν ἀ "᾿ς [ἐρέϑέιιϊα ρααὲ αροδί. θωρεῖ! ϑογίδοηδ α οογίπέλμηι) βγταῖτ 



Ῥϑυ]ὺ5 οἱ δοβϑίθηθβ βαϊυΐαηΐ (ΟΣ ΓΒ108. 1 00.1.8. 807 

ΠΡΟΣ ΚΒΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 

1. 

1 Παῦλος, χλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελήματος 3 ὁ. ι,κ.. 
-- 4 2 { 3 Α -..9᾽ ’ “- - « ; 

ϑεοῦ, καὶ «Σωσϑένης ὃ ἀδελφὸς 2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ, ἡγιασμέ- λοι18, πος 
3 “. - - ᾿ 3 ’ Ἢ .«, 4 

ψοῖς ὃν Χριστῷ ἴησον, τῇ οὐσῃ ἐν Κορίνθῳ, κλητοῖς αγίοις, σὺν 
ΑΝ “«- ζή γε “Μ᾽ ἐν 

πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὀνομα τοῦ κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
“-« Ἁ - : νε - ὌΝ 

στοῦ͵ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν. ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη Βο 1, τ. διο 
- - 4 - - 

ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

80 60 δ᾿ Τμάγι [6χορ04 1] Ο60)... ᾿, του; ἀγίου καὶ πανευφήμου απο- 
στολου παυλοι,, ἐπιστολὴ προς ρωμαιους᾽ ἐγραφὴ απὸ κορινϑου δια 
φοιβὴης τῆς διακονου (διὰ φοι. τῆς διακ. οἴ, Βγγυϊ) ς (ΞΞ ΟὉ 82) πρ. 

θωμ. ἐγραφη απὸ κορινϑου δια φοιβης της διακονου τῆς ἐν κεγχρέαις 
ἐκκλησιας α. ταῖῃ Ρ] ο0Ρ 8ἃ᾿᾿ὃ᾿ Οθο. Ῥσγδθίουθδ πυμηθυδηίαν στίχον (Τ κ' 

(ἰ. 6. 920) (ἴδ 1, αἱ Ρ], ᾿ΐοτι Ἐπ 881; ἀϊθδγαηῖ ῥαποὶ 4111), ἀναγνωσευς 
“εἰ (Ευ}4]), κεφαλανα νϑ' (Εὐ|8}4]}, μαρτυριαν μη (Επ{}8]) νοὶ] ψϑ' ν8] 
μ΄. Β Ὠυμηοχαῖ ΟΡ 21 (δὺ α΄ 184 καὶ), δῖη ἔμ δ] 51... οὐ" ηοίϑδῦ: 

χρη γινοσκιν ὠτὴ ἐχὴ ἡ αὐτὴ ἐπ κυ. ὧ καὶ σαββ. τ (ϊ. 6. χρὴ γινώ- 
σπευν ὅτι ἔχεν ἡ αὐτὴ ἐπιστολὴ κυριακὰς ζ καὶ σάββατα τ) 

Ἐὰ (νάϊν, 864 ἔδγσϑ δὐβεῖββ. δϑί {{{π8} ΒΟΘΕΥ ΔΕ 4] σρὸς κοριγϑιους 

ἃ (4] πρωτὴ) .. Ἐα πρ. κορυνϑ. ἀαρχέταν ἃ (86 ἃ ὁπ αι) .. Ι, τοι! αγιον 

καν πανευφήμου αποστολου παυλου ἐπιστολὴ πρ. κορινϑ. πρωτήη .. 
ς ΟὉ 52 σρ. (ς ἡ προς τους) κορ. ἐπιστολή πρωτή, ἰΐδτη ς0 ὈΓΆΘΙΩ 8518 
παυλοι! του αποστολου ἡ .. ἃ αὐ οογίπει. 1, σ᾽ αὐ οσογίμέπίοβ ἱποίρτέ, ἢ 
αα οογϊπεμϊοβθ ῬΥΊΟΥ ἴπο., ἄτα αἱ ἴπο. δρίϑένζα (4] οὐὰ) αα σογίπίϊιοβ (8] 
δΔἀὰᾶ ρ»γπια) 

1. 1. κλητὸς ὁ. ΒΟΈΟΙ, 8] αἱ ναΐγ οτὴμῃ νν ἴβσγβ ΟΠ (ΒΥ δἀα χαὺ, ὁ00 

Ροβί αποστ. ροῃ) ΟἿν Ογγϑοῖ 88. Τῃάνι3 οἱ ἀϊβ ΤΏΡ ἀϊβ Οϑοάϊβ Αὑρ 
Αὐοῦγδὶ Βοᾶ... ΑΡῈ ἃ α Ογυἷ οἷχ, δἴηο [κῃ [κλητ.] [ χὺτῦ 6. ΒΡΕΕα 
αἰϑὰ οὔἴρτϑη ἴὰ ἀδηϊα 8] [0] 8] Ουὐν; ΟἿσγ ΗΙ]... ς τῦ χὺ ς. ΑΙ, δὶ 
ΡΙΟΥ νρϑᾶ οορ βυγϊ 4] Ογνϑδοίδδ Τηάχι ΤῊΡΒ Οδο Αυρ δἱ 

ὥ. Β οχὰ τή ὑγ ((6βί6 Β|]; βοὰ Βδθοΐὶ δα!) [ἰ τή ουση (71. οἵχ τή ουσ.) 
ἑ. κι ἢ. 1. ς. ΒΡ. ΘΙ ΈΕα ἀ 6 ἔξ (ηο0ῃ τὴ (ἀρπιοβοὶξ οἱ. ἔα: ϑαποί )οαϊὶβ 
ἐπ ΟΥν. 16. φιὶ φιτιὲ Οογίπειτέ, οταὶββὶβ σοί ἔα: σμαθ 68ὲ ΟὉγ.)... ς 
δοΐο ηγίασμ. (119." ΟΥῷ 168. οῃ Οτλμιβ, 9865 ὁγχῃη ηγ. ἐν χῷ τ κλ. αγ. Β6ἃ 
ΔΙῚ οἱ Οὐ οἱ Οὐἰπὶ Πδθθηῖ) ς. ΑΡ ΤΡ, 8] υὐ νὰ Οὐ ΥΥ ΡΗ]6ῈΓ Ὀρδτ 
οὐδὲ τηῦ [ σιν πασιν .. 8Δ1ὅ συμπασιν [ ἡμῶν ργ (οἵ. ΟἿγ Τμπάτί αἱ 

20" 



8308 1 ΟΟ.1, 4. Αρποβοὶ: Οουϊπίίον. βάθη, 8β64 ἔαχαΐ ἐδ οΟ ΟΠ 66, 

4 μυχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριι 
τοῦ ϑεοῦ τῇ δοϑείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ ]ησοῦ, Ὁ ὅτι ἐν παντὶ ἐπλου- 

9 008, 1, ίσϑητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, Ὁ καϑὺὼς. τὸ 
’ - -σ΄ “2 , » εν σ᾿ :ὡἐ»" ,« ς 

. μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώϑη ἐν ὑμῖν, { ὥστε ὑμᾶς μὴ ὕστε:- 

ρεῖσϑαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπέκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ 
’ . “΄΄ 5 .“ «σ - Α ᾿ ’ -»μἭν φΦ 

ι ΤῊ 5,38». κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους 
ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 9 πι: 

4 ς ᾿ 3 τζ 5» »: 3 , - ἘΠΊ. “ 3 “- 
στὸς 0 ϑεὸς δι οὐ ἐκληϑητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου 
« - 3 - -- ᾿Γ Α 9." ᾽ ὔ Α 4 ὙὉὮ ξΖέ 

ῬΙΗΙ 3, 3. ἡμῶν ]ησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν 
σχίσματα, ἥτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοὶ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ 

γνώμῃ. 11 ἐδηλώϑη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν 
9,.. «Χλύης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσίν. 12. λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος 

ὑμῶν λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ “΄πολλώ, ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ, 
᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ. 18 μεμέρισται ὃ Χριστός; μὴ Παῦλος ἔσταν- 
ρώϑη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπείσϑητε; 14 εὐχα: 

Οτἶδι [οδὰ αἱ οἵ] Ηἱ: Αὐρ) .. Α 413 (44. τὑμων) ἔπ Οὐ Τοσὶ Απιδτϑί 
ῬΩ] οἱ [ἃ οὔ χρέστου Ϊ τε (414 Οἢγ! ΤῊΡὮ Οτἶδῖ ἡμ. τε καὲ αὐτ.).. 
ΓΙ, οἵη 6. (ΑΒ Εα 813 (ῃ6ς δβχρυΐτ ἰΐ νῷ εἷς, δσρυίτη ν6ῖῸ ΒΥΓ͵ΓΡῚ) 

4. Β οἵ μοι [ Α" 839. 81. Ογγϑ οἵὴ τοὺ ϑεου 

δ. παση ... 11. 118. Αἱ ἔνε ἃ1 Οὐἶμίϑ, 168. 182. ὁ66 Ῥγβρῖη ἐν . 

6. χῦ.. Ρα 8119 ἢ ρ ἃγπὶ ϑέεοι! 

8. ἐὡς 6. ΑΒΟῚ, οἷς .. ΡΕΡῸ αχρε] Ὁ" ανενκλήτους [ ἡμέρα .. ΡΕΕα ἀε 
᾿Ερ Απθτβὶ Οδλββδίοα παρουσία (ἃ α ἐπ αἀνυθηΐιηι, να ῬῈῚ Βοᾶ ἐπ ἀϊέ 

αἀυθηΐιιβ, 888 τ ἐπ ἀϊδηι) [ Β οἵὴ χρεέστοι 

9. οἴ" οἵ ὃ [ δὲ οὐ (6ἐ. ἃ 6 ἔ ρ) .. ὈΕ6 υφ ου 

10. τ. κυρ. ημ. τὸ χῦ 6. ΑΒΟΙ, εἷς στ νῷ οἷος... Ρεέεὰα ἀρ χὺτῦ (Εαὰ ἀΐξ 

τὺ χὺῦ) του (Ε οπι) χυ. ημ. ᾿ ον Ἐπιβιρδῖτθ ἐρεν [ καὶ ἐν... αὖ οἵη ἐν 

11. μου 6. ΑΒ(βοα" μοι) ῬΕΕΘΙ, οἷς... οὗ (νὰ) ἃ 6 ΑἸερΥδὲ αἱ (ποι 
Ααρ 5641] 81) οὐχ | ἐν ὑμ. εὐσιν .. νᾷ (βθἃ ποῃ δῖ 841) βυσαἱῦ οορ 1411 
Ατρ' ἃ] (πο ΑἸ τ) εὐσ. ἐν υμ. : 

18. μεμερισται .. 10. 89. 11. 18. ϑγγ (ροδίεα ἢ μὴ) δύπὶ 41] (Ευ88. 6. 
᾿ς οδῖθ ΝΥ [8{) ῥγϑϑίῃ μή [ Τη ὁ χριστός. (Ἰ πατῇ: τοῦτο τυνὲς ἀποφαντι- 

κῶς ἀνέγνωσαν οἷς ἐγὼ δὲ κατ᾽ ἐρώτησιν οἴο) [ ὑπὲρ ς. ΑΟΡἜΕΘΙ, 
8] υἱ νάϊττ οἵηη 184] Ογγϑδοῖ 88 (Ἣν Τμᾶτνὶ βονουίδηθδί Δ 4], ἰΐθαι 

»το τοδί ἃ οἴ τνᾷ εἴς... [πῃ 49. περι 6. Β.ΐ (50 »γορέθῃ υ08) :: Ὠὰ8- 
ἀυδπι 4110] ἀϊοίατη 68 ἐσταῦρ. ὑπὲρ: πο δυάδοίϊαβ γε] ἀστγυβ αϊοίαπι 

να ταν ποβῖσο 1060 



, 818 ΡῈΣ ΓΕΡῸ ποη ἰδίαν Ἀυϑηᾶ βαρίθηίϊα. 1.60.1, 92. 809 

ριστῶ τῷ ϑέῳ ὅτι ποὐδ αν ὑμῶν ἐβάπτισα δὶ μὴ Κρίσπον καὶ Γαϊον᾽ λοι ἘΣ πωτα 

1ὅ ἵνα μή τις εἰπῇ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπείσϑητε. 10 ἡ 
πτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον᾽ λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον 15, 15. 

ἐβάπτισα. 
1. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελί. 

2 3 ’ [έ Ο΄ Α -«ς Ἁ “- 

ζεσϑαι, οὐκ ἕν σοφίᾳ λόγον, ἵνα μὴ κανωϑῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χρι- 
στοῦ. 18 ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦστ " τοῖο μὲν ἀπολλυμεῖ »,, 38. 94, : γος γὰρ 0 τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία «Ὅν δ να. 
Ε] ’ - δι ’ ζυ» ’ -- 59 ’ ’ 

ἐστίν, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις ϑεοῦ ἐστίν. 19 γέγραπται "Ἐό90, τ. 
γάρ ᾿ΑΙπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν 
ἀϑετήσω. 20 ποῦ σοφός ; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τοῦ 
αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὃ ϑεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; 

᾽ Α 3 3 - ’ - - 2 Υ̓ ς ᾽ ᾿Ὶ - 21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς 
’ " ὔ ΣΩ 7 ς 4 - ἘΞ 

σοφίας τὸν ϑεὸν, εὐδόκησεν ὁ ϑεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγμα- 

τος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας 22. ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖα αἱ- 

14. τω ϑέω ὁ. ΟΡΈΕΟΙ, 8] Ἰοῃρθ ρ] ἀε ἔρτνᾷῇ (οἰ. δὰ Ηὺγ δ8γ}" [0]) 
ὅο δϑίμυ!γ ΔΙῚ 5] ἢν ΤὨΡΗ Οοο ΟΥἶοῦ 1 Τογί Απηρυβί, ᾿ΐθιῃ 1ωηθ8 τοὶῃ 
δἀάϊίο μου ὁ. Α 418 νρϑὶχὶ ὅι ἀοιηϊὰ ΠΑΥΚ" ΒΥ (ΒΥΓΡ ὁ. ΟΌ.) ΟΡ ΔΙπὶ 
Τηάγχιϑ Οὐἶδί: ΡῈ] βεάιμὶ] Βαεὰ (:: οὔ ν. 4)... Β 67." ὁπὶ 

15. εβαπτισϑητε ο. ΑΒΟῚ 17. 87. 67." 78. 80. 415 6 ἢ νρ ΘῸΡ 88}} ΒΥῚΡ τῇ 
δὼ ΟἿν δῖ Ατητϑί (αἰ πι88) ΡῈ] Ῥυΐῃ Βαᾶ (412 ἐβαπτισϑη, 46. 
οτυ εἰς το ο. παυλου ἐβαπτισϑην)ὴ .. ς εβαπτισα ς. οἾἼΘΕΕΟΙ, 8] μ᾿] ἀ 
ΒΤ ΡῸ ΒΥΥ 8] Τῃάτγι Δ] Τοσί δὶ 

16. ἐβαπτισα ΡΥ .. Ὁ΄Εα βεβαπτικα [ Ἐὰ τὸ λοιπον, Ατηθτβί δοίθγῸ- 
γῆι [ αλλον (Τμάτι! αλλων) .. Εα ἃ 6 δὶ (μοη σὴ) ἔπι 4] (βοὴ δπὶ ἀδηνὰ 
ἴ0] 81) οαὰ | τ " 6ἷ. 866 Ἰοοο βεβαπτικα 

17. Αἕ ἀπεσταλκὲν (λκὲν Ρ6 711) } ΧΞ 6. ΑΟΌΕῚ, 8] αἱ νάτγ οἵ ΟἿγ ΤῊΡἢ 
Οες.. ὴ ρῥύϑϑῃ [Ὁ] 6. ΒΕα Τμάτγι | αλλα ὁ. (Α νἀ(1) ΒΡῈ οἷς... ς ἴῃ 
αλλ 6. ΟΡΟΙ, 8] οθγίβ ρὶ | εμαγγελιζεσϑαν ο. Α (ὁ ἢοη ἰἰᾳ61) ΡΈΕΟΙ, 
81 αἱ νά (χ οἵηπ ΟἿγ ΤΒάτί αἱ .. Β -λό:ισασϑαν 

18. γαρο.. Β Ογτδγ 188. (ὁ γὰρ λόγ. τοῦ) οπι ὃ | ἡμιν (νᾳ Ῥεϊδρ ἃ] 3 ἐάὰ 
ἐ8ὲ ποδίβ, 4135 υμιν) .. Ἐὰ 8.16εἴ ἃ 6 ἔξ Κα ἴαἢ δὰ Τμάγι: Ιγἱπὶ Τονῖ 
Ογρ 418 οἵχ 

19. γαρ.. Ὁ οἵα  Εα ἀσυνέτων (Ε ασιν.) 
20. συνζητ. ο. ΑΒΟΡΕΕΑ .. ς συζ, 6.1, 84] αοτία Ρ]ογ [χοσμου ο. ΑΒΟ Ὁ" 

414 ΟἸο; ΟΥὐ' Ὁϊ1ὰ Ερίρἢῃ 3 485 Ογγϑβαδὶ 549 Τγηλη ΤῊΡᾺ ΟΥἶδὶ Τονιῖ,. ς 
(690) «ἀἀ τουτου 6. ΟΡ ἜΡΟΙ, ἃ] ΡΙΘΓ νιν οἵδ (Βθα νΥΥ̓ Ρ}] ἢυιύιδ 
τη) ΟἸοαΣ ΟΥἹ Ερίρῃ 7 ΟἿν Ὑμᾶγὶ Οος ΟΥρΡ Τογιΐ 4] τὰ (βεὰ 
Ρἱοσίᾳ ἀμέμϑ πιωπαδ 

41. ἐπειδὴ (α -δεὴ ᾿ἰταρτοδαῖο ε) γαρ -. Εα 418 ἀτπὶ οπὶ γαρ Ϊ εἰδοκ. 6. 
ΑΒΡΕΡΟΙ, 8] ρ]οσ ΟἹθπὶ ΟΥἉ 4] τὰ .. Ο 8] ΟἾγἱ Πθδπὶ ηνδοκ. [0 ϑέεος. 
Ῥα τω ϑεὼ (ἰξ νᾳ ρζασιϊξ 460) ] τ, πιστευσαντας ᾿ 

22. ἐπειδὴ (Εα ἐπει) καὶ .. Ἐα 8] ἢ αὶ ἴα δἱ βὺῦ οτὰ χαὶ  σημέενα 6. ΑΒΟΡ 



810 1060.1,28. δβιυ ία οἱ ἱμᾶσι πιυηάὶ δα Βαϊ αἴσδιη ο]θοίδ, 

τοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 25 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν 
Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιυυδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔϑνεσιν δὲ μω.- 

ρίαν, 24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τὸ καὶ Ἕλλησιν, Χρι 
στὸν ϑεοῦ δύναμιν καὶ ϑεοῦ σοφίαν᾽ 2Ό ὅτι τὸ μωρὼὺν τοῦ ϑεοῦ 
σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσϑενὲς τοῦ ϑϑοῦ ἰσχυ- 
ούτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν. 20 Βλέπδϑτε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 
ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ 

πολλοὶ εὐγενεῖς 24 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κύσμου ἐξελέξατο ὁ ϑεὺς 
ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσϑενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο 

ὁ ϑεὺς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου 
καὶ τὰ ἐξουϑενημένα ἐξελέξατο ὁ ϑεός, τὰ μὴ ὄντα, ἕνα τὰ ὄντα 

Ἐρὶ 3,9. καταργήσῃ, 29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ. 80 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ ]ησοῦ, ὃς ἐγενήϑη 

ἙΕΕα διέ ἀεοὔξτνῇ βυγυῖϊγ 00 ρὸ ΓΘ δϑίῃρν (1416 δϑίισο ἀοείγιπαπὶ 

δὶ ΟἹθ3 Ογγδοῖβη 4] μὴ Του αδγο Ογρ ἃ] τυ... ς (ΞΞ ΟὉ 532) σημέιθν 

6. 1, 8] ΡΙ6ῈΥ δὺΡ ΤὨρμχὶ Ομοῖχί (:: οἵ ΜῈ 12, 89. 16, 4. οἱ 8114) ἃ 
ἐπιζκητουσιν 

.ῶ38. εϑνεσιν ο. ΑΒΟἢ Ὁ ἜΕΟΙ, αἱ τὰ ἰξ νῷ 00 ΒΥΓΌΙΓ δοίῃ ἃ] ΟΥ Ελὰ8ἄθτηϑθδ 
ΑἸ Αἱ πιὰ ΟΥΡ αἱ .. ς (ΞΞ ΟὉ 532) ελλησιν α. ΟΡ ΑἹ] Ρ] ρὸ ΟἸεμ 
Οτἱ ὁοἃ 4] 

24. ἙἘὰ οἵὴ τοῖς | Εα οἴῃ τὲ (ῃ66 Θχρσΐηι ἰ νῷ οἷο, δχρυία σοῦ ΒΥ,Ρ) 

2ὅ. ἐστιν μγ (07."" ἐσται)ὴ... ΡΕΕΑ ἴἴ νῷ 8] Ηἰὶ ἂδἱ δυίθ τῶν ῥοῦ .. 17. 
Το οἵὴ ἐστιν 86. 6. Α (οβί ἢ, βοὰ πθοῖ νάϊΐγ ΟΤ0) ΟΡΕΕΟΙ, αἱ ἴδε 

οἵη νν οἵὴῃ ΟΥ3 ἃ] τῦ ρῥηΪϑῖ τὰ (86 ῬΕΕΑ ἰΐ νῷ ὃἃἱ Ηἰ]. 4] δηΐς τωνὶὴ 
.. Ιμηθἃ τρΐῃ ογη ὁ. Β 07." Τοτιξ 

20. γαρ (ἰΐα οἱ. ΟΥϑ͵ ΟΥΐ δὲ) .. ΡΕΕΟ 21. ἔρ, δοίυ ἀγαὶ ῬΔΙΩΡὮ οὐ 
(1οπὰ ΟΥἹ Ὁ γουΨ) [οὐ (Ὀ" οὐδὲ, ἰΐθπη 866 δὲ ἑθυῖ ἴοο0 βυγὴ)ὺ σο. δινα- 
του... 14. Ἰτΐπϊ ροβί εὐγένεις ροῃ, ΕΑ καὶ ΟΡ οἵἷὴ 

217, ΔΑΕᾺ ἃ] τηῖι ρ' ΔῸ ἐξελ. ο ϑεος ὑΥ δὰ εἶελ. ο ϑὲε. 866. ἰγϑῃβι)αηΐ, ἴθι 
Οτἱ δὰ εξελ. ο ϑὲε. ἰογτὲ : Εἷπο πη [ὑνα καταισχ. τοις σο. κ. τ. ασϑ. τ. 
χο. εξ. ο 9ὲε.] .. ἂἱ δἰἰῦογ ὀγγδγυηῖ [ καταισχυνὴ (1, 81] -νειν Ὁ18) τ. σοφ. 
6. ΒΟΡΕΙ͂, ΑἸ ΟΥ̓ νῷ ὁορ βγῆ Δ] υἱ νάἀϊΥ οπχῃ Οτῦ ΕἼ8Ρ8 οἰ96] 3 
Ογγΐοι 688. ]6τ οεἶδί ὕγη.. ς τ. σοφ. κατ. 6. τηΐη ρΡ] 

28. τα μή οντα ς. ΑΟἾ ἘἘΟῸπΠ 17. ἀ6 καὶ δοίδτο Οτ' (8, 338) [γἱπί Το Αταρτϑὶ 

Βυΐ ΤΊΘ.. ς (ΞΞ 6 Ὁ00 32) ργδϑίη καὶ ο. ΒΟ Ο ΕΠ, ἃ] ρον συ ἢ νᾷ αἱ 
Ρπὶ Οὐδιίᾳ Ἐπ|596152.9586 (ἢν Τῃάγὶ ΑἹ] ᾿ 

29. Εα καυχήσεται Ϊ του ϑέεου 6. ΑΒΟῬΕΕΟΙ, 8] ἔετ 69 ἃ 6 ἢ καὶ τὸ σὶ οορ 
δοίμυῖ ΔΥΡ 8] Οὐ (οἱ1 οπηΐββο τοῦ) Εὰ8 ΕΡὮ Βδ8 ΟἿγν Πδπὶ ΤῊΡΆ Αυξ 
ΤΊς 5 ([υἷπὶ ἀοπιπῦ).. ς (ΞΞ ΘὉ 82, βεὰ γυγβαβθ 60) αὐτου ε. οὐ 8] τοῦ 
νῷ Βυγθϊγ 4] Οὐ Ὁ΄14] Τπᾶσίὶ Οδς Απιρτϑί αἱ 



Ῥταθαϊοδῖο ῬϑαὶἹ ἀρυὰ ΟοΥἰπίμῖοβ βρίοχ. 1 Ο0.2,4, 8|]1 

σοφία ἡμῖν ἀπὸ ϑεοῦ δικαιοσύνη τὸ καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρω- 
σις, 81 α καϑὼς γέγραπται Ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσϑο;. 16: 9,38. 

᾽ Φ 

1. 

δ, Α 4Ἁ ᾿ [4 ΄“- .4' 

1 Κἀγὼ ἐλϑὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλϑον οὐ καϑ᾽ ὑπεροχὴν 
’ Ἃ « - -«- 

λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ ϑεοῦ. 2 οὐ 
γὰρ ἔχρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον 
3 ΑἙ 8 ΞΞΞ 2 ’ 2 , “Π: ὔ ἐσταυρωμέρον. ὃ καὶ ἐγὼ ἐν ἀσϑενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ 

- ; } ς “- 4 ς ’ Α Α ’ ᾿ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, 4 καὶ ὁ λύγος μου καὶ τὸ κήρυγμά κ. 
2 3 “ ’, ’ 3 3 3 2 4. ; μου οὐκ ἐν πειϑοῖς σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος 

80. σοφ. (Εα Ρτϑοιῃ η) ἡμὺν (Β ἡμων) ο. (α΄) ΑΒΟΡΈΡΑ 814 ἃ 6 ἢ καὶ δτὴ 
ἀοτηϊὰ Πανὶ Δ] ΟΥ880Ρ9 1)141] ΕἸ υδάθιῃ 161 ὨᾺ Ογτϑοῖ ἩΐοΡ 5. Ατηδτδὶ 
ΑἸΌΣ... ς ἡμῶν (6ζ. υμ. 1664) σοφ. ὃ. 1, 81] ΡΙ6Υ γὶ νῃ (οἱ. οἀἀ 4114) αγγαῖτν 
ὁΟΡ δἱ Οὐ Ενι590] 198 ρέρν Μάὰς 3 Ογυίομτθί ΟἿν ὙΒατί 4] ΑἸ Αὰρ 41| 
δικ. τὲ (οἴ. ΟΥβδθρθ Ὁ 14] ΕΒΡΥ Ογγίο 4] τὰ)... υ ἘΚ (ἢ ΘΓ Ε δὲκ.,) ἔἕκαι 
δικ., ἘΣἔδικ. τε, Βρᾶ οὗἩ Δρροϑῃά. δαϊ(οπΐβ τθθδθ οοὐϊοῖβ )Ὲα Οὐ Ογυϊ 
ΟἿ καὶ δικ. 

581, ὁ καυχομένος 

Π. 1. μαρτυριον Ο. ΒΡΕΕΘΙ, 8] Ἰοῃβθδ ρ}ὶ] ἃ ὁ ἔβ νξ 88} ΒΥῪΡ δϑίυτ ἃὺΡ 

51] Οτοδί (οὐκ εἶπεν τὸ κήρυγμα ἀλλὰ τὸ μαρτύριον" ὃ καὶ αὐτὸ ἑκα- 
νὸν ἦν ἀποτρέψαν" ϑάνατον γὰρ περιήεε κηρύττων) Ογγδοίβ8 ο(οδὶ 
(μιαρτ. τ. ϑε. φησιν τὸν χνῦ οἷο) ΟὨγν ΤῊΡΕ Οδς Ηἶδν Ββα ΑἹ... α΄ 
μυστήριον 6. ΑΟ ΔΙΤΥ ΒΥΥ ΟΡ Αὐρ' ΑἸρδγβὺ 413... δγὸ Ὑπᾶτί εὐαγ- 

γελιον (νῷ τὴ [88ἃ ποι 88] Αταγβίθα 4] χὺ ὑγοὸ ϑεου) 

ἢ. ἔκρινα 6. ΑΒΟΡ ἢ οὐκ ἘΕ6 8] τῶ ΑΙἸἢ Ογγδοῖδδ Οἢγ Απθοοι Ῥ δ (Οτἥ 
ἐγὼ δὲ ἔκρ. μηδὲν εἰδ. ἔν ὑμ.) .. ς (ΞΞ α"" 82) δἀὰ του ἐ. Ὁ", δἱ γι] 
Ὁϊά Οὐν Τμάτι ΤῊΡΕ Οδς | τὸ εὐδ. ο. Βο( ῬΕῚ ΣῈ τὸ ἐν υμ. εἰδι, ὉΝ᾿ 
τοι ἐν υμ. εὐδι τι) αἱ ὁ Ογγτοῖοι 429 ΒΔ 5 15: ἃ ΟἿγ ᾿ ΗἨΙ] Μἱοίογίη Αὐρ.. 
17. ΑἸἢ οἷ τι... ς (ΞξΞ 6Ὁ 532) εὐδ. τι ὁ. ΑΕα 8] ρ] ἃ οἴ σὺ (πηι 8οῖγε 
αἴϊηιι) να (80. πι6 αἴΐᾳ.) αἱ τὰ Οτοδί Ὁϊὰ Ογγϑοίδδ ἃ] τη Τοῦ 8] τῶι | 

Ρ χῦ (οἴ. ΟΥὕ ΑἸἢ ΟἿγ Ὑμάτί ἃ] πιὰ Τοτὶ Αὰρ 3 4]) .. Εα 8413 ἢ β' δὰ 
ΒΑΥ] 4] Ογγϑοῖ Η113 Αὐρ 3 ἃ] πὰ χρ ἐν 

8. καὶ ἐγὼ 6. ΡΕΕΟΙ, 8] ἰοηρθ ρὶ ΟἿν Τράγιὶ ΤΡ Οδο.. [μη χαγω ε. 
ΑΒΟ 818 Οὐ Βδ8 Απίίόοομβ. Πδπὶ (:: χαγὼ Υ-. 1. ἰδηίαση ἤθη γασίδί) [ ἐν 
(Εα 49. ἔστ νῷ ἃ] ρρὶδί οἵ) φοβω και ἐν (βῬΕεΕα 49. 119. ἱἴ νᾷᾳ ἃ] 
ΡΡ᾽ δ᾽ οἵὴ : ἷπο 6Ὁ9) τρομω 

4. πειϑοις (ΑὉὉ πιϑοις, Μδο [εἀ 6Θ4114η41] ΟἸγ 3. πευϑανοις) οἱ λογοις 
(βεὰ Εα 14. 187. τ οἵχὰ λογοις, 77. καὶ λογοις) ὁ. ΑΒΟΘΕ(ΕΟ)Σ, 8] 

Ἰοῆψε ΡΤ (ὧπ ϑδιαϑογίΐβ ϑαρ. υϑγδἰ8) γνῷ (ἐπ ρογδιαδιδιζίδιιδ 8α}. υετὅ. 

ΒΥΤΡ (οοΡ Δϑίἢ δυτὴ Οσὅ Αἰ (ϊ. 9.488 οὐκ ἐν πειϑοῖς σοφίας ἑλληνικῆς 

λόγοις Ἔχε ἃ; δηΐοα 6ἃ. οβὲ -ἐλληνικοῖς λόγ.) Ογτθδι Βονογίδηθδί Ογτδτδ 



812 1000. 2, ὅ. ΘΟ τῖβε! ἀοοίτπᾶ δἰ μηρ]Ὲχ 868 686] 511 Ρ]6πᾶ νἱ 

Α 7 μακί κ.4 [4 ’ γ - ᾿ ε, 3 [4 9 [᾿ 

1 Τὰ 1, 6. χαὶ δυνάμεως, Ὁ να ἢ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων 
ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει ϑεοῦ. 

᾿] Α ναὶ -- κικϑῆ ᾿»" 6 “Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶ- 
γος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχύντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργοῦ- 

’ὔ . 3 3 - - ὔ 3 ; Ά 3 

Ἐρὶι δ, δ. μέψῶν» ἰ ἀλλὰ λαλοῦμεν ϑεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴ» ἀπόοκε- 
᾽ ᾿ Γἐ - 9 « "- 

κρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ ϑεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν' 
2 Α - - - " 

8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκδν᾽ εἰ γὰρ 
» 3 Ἁ Α ’ - ᾽ 3 ὰ 0 2 4 ᾿ 

“Ἐὸ 6ι, . ἐγνῶσαν, οὐκ ἂν τὸν κυριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. ὃ ἀλλὰ καϑὼς 
’ « 3 , 3 “- ἘΞ . ἾΌῸΨ») 9.» 

γέγραπται  ὀφϑαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρ- 
4 ’ 5 “ “ μι 

δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν ὁ ϑεὺς τοῖς ἀγαπῶσιν 

ΟἿγ Τηάτγε ΤΡ Οες ΗΐοΥΣ ΑἸΩὉ] Υὴρ Βαά.. 1. 18." 48. 72. 106. 108. 

181. 1δ4. 4] ἃ 6 (αἴογαᾳ ἐπ ρον ϑιαδίοηο βαρίθηΐίας βογηιοπ 68) ἢ αὶ (αἴοτα 

ἰΐθτη ΔΌΒᾳ 867Ή2.} δτὴ (ἐπ ρεγδιαδίοπο ϑαρίεηζίας υδγϑδί) ΒΥΥ ΒΔ} ἌΓΙΩ (ἐν 

πειθοιε λόγων σοφιας) 815" οἰδαΐ Ογϑ ΕΥΒΡΥ ΑἸῈ 1 (1. 6.356 χατὰ τὸ μὴ 

ἐν πειϑοῖ σοφίας ἀνϑρωπ. ἔχειν τὸ κήρυγμα. ΑἸ10Ὶ 584 οϑὲ οὐχ ἐν σο- 
φίᾳ λόγων) Ἐρίρῇῃ δϑθοοὰ ΘἸ]Ἰοββανῦ Νὶ Τὶ (οἀ. ΑἸ οτΕ ρῥ. 119. σιϑοῖ: 
πιϑανότητι) Αταδτβὲ Απὰ 3 βαάμ! 1,60 πειϑον (Θ΄) οἱ λογων (8 
ΒΥ δύῃ ΟΥ ΕΒΡΤ) νοὶ] των λογων (11 ΟΥ]) ν8ὶ]ὶ λογου (Ἰὰ ἃ 6 8πὶ 88]" 
[4τ2}1]} ν 8] ογηΐββο λογ. (Δα α΄ ο. 18." γρ ΟΥτἱ Αἰμ 1 Αὐοδυβίθους 56- 
41). Οἱ οἱ. δίς. οουτη. ογ. [σοφίας 6. ΒΡΕΕ6 17. 46. 11. ἃ οὔτ 
δὴ ἴὰ [0] αἱ ΒῪῪ 88} δϑίῃῃ αὐτὰ Ουῦ ΝΥββ Ογγ ΟἿν Οὐγὰγ! ἘΡΙΡΏ 396 
ὙΠάγι ΑΙ] 4] Ηΐογ 4] .. ς (ΞΞ 6 52) ργϑϑηὶ (νν οἱ ρρϑ]ᾳ ροβίροῃ) αν»- 
ϑρωπινῆς α. ΑΟΙ, 4] ΡΙ6Υ νᾷ (οἷ. ἀοτηϊᾶ νρνὶο ΘῸΡ ΒΥῪΡ 8] ΟΥΣ ΕῸΒΡΓ 
Αἴὰ Μδο Οὐγῆγξ Τρ Οδς Ατηθγβίοοα βαάυ] Βοὰ | Β αλλα ] απο- 
δειεξεν.. Ὁ ΓΙ Ἔ αποκαλινψεν 

δ. ὑμῶν .. 88. 48. 72. 120. οὁορ (πο 588} ΟἹθὼ Οὐ ἡμῶν [Ἑα 8] αὶ ουῖ 
ἢ! Β αλλα 

6. ΕΑ 8] ἔφ δϑίῃτο (6χ [18 7.190} ΔΘΙῃΤΟ οτγὴ οἵ. τῶν καταργ.) 8 τοῦ (Ρ 
ΟἿ) αὐνωνος τουτ. δα αι. τουτ. ἰΥΔΏΒΙ απ ϊ 

Ἴ, ϑέου (πι οτλ) σοᾳ. 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 8] βδί τὴι ἃ 9 ἢ σῪ σρ ἅγίῃ ΟἹ θη 
Οτ' ΕἼΒΡΙ Ογὐγϑοῖδθ 4] ργὴ ΗἰΪ Αὐτὴ 2 4]... ς (ΞΞ Οὐ 52) σοφ. ϑε. 6.1» 
ἃ] οογίθ ρΡῆ) ΟΟΡ 58} Βυσαὖγ 4] Τπατγί 4] ᾿ 

8. οὐδεις (6ὲ, ΟΥ΄ 66) .. Ὁ" οὐδὲ εἰς ] Εα ἐγνωσεν 

9. αλλα.. Α (ΡεἸεαᾷ 41) οἵ [εὐδὲν (εἰ. ΟΥ 4 Επι8ἄθτῃ 446 60}. 6. 10, 4 ο {τη8 394 
ΘἰΡ᾿ ἘΡΊρῃ663 δί9) .. ὁ 81 ΟἹ δῃιγο 116 βγη υυηϑηβορίδὶ ΟΠ γο"9 (568 ἰδηξατη 
εχϑὰ γθ0} μδὲν... 418 ΟἸἹει 41 ΟΥ 5 Επδπιδτο 114 οοᾶ ἘΠῚ ρῈ 1053 ΑἸἢ16ἀ 1 
Τμάσγι ΟΒγου 45 Ὄὀχϑὰ μδὺ οὐδὲν [ οσα ς. ΑΒοῦἀΐγ Ηΐρρ (Δὰν ΙΑ) Επὰβ 
χα] 306 ἘΣ ’ΡῈ δ63 ΑἸἢ͵ Β88 Μδς 3 (βοῃι. 87. οἱ ἀ6 616ν.) Ογσΐον 338. 6, 815 
Ογεθτθθ ς 49, ἅ ο. ῬΈΡΟΙ, 8] αἱ ναΐγ οἵη δι γυβϑηβϑθρίβι Οὐ 8 Οοηϑὶ 
ἘΠυΒΙΔΔΓΟἴΟ ριρτ ΑΓ 3 Ἐρ᾿Ρἢ 1083 Ογγθβαὶ 398. ΤΊδ. 888 (ἢν Τῃᾶτέ ΤΉΡΉ Οες, 
ἰΐοτῃ σμας ἃ 6 ρ τ νρ εἷς, Ῥγδϑίθγο οὔ Ουὐϑδι 45 λέγεται μὲν γεγρά- 
φϑαι, καὶ ὅταν μὴ διὰ τῶν γραμμάτων ἀλλὰ δι᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων 



οὐ βριτῖϊα, π6ὸ ἢυτηδη6 868 βρίτγια ᾿παϊοσαπᾶα. 1 (Ὁ. 2, 18. 818 

αὐτόν. 10 ἡμῖν γὰρ ἀπεκάλυψεν ὁ ϑεὸς διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. 
τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάϑη τοῦ ϑεοῦ. 11 τίς γὰρ 
οἷδεν ἀνϑρώπω» τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνϑρώ- 
που τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ 
πγεῦμα τοῦ ϑεοῦ. 12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν 
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
χαρισϑέντα ἡμῖν, 18 ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπί. 
νης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς 

κείμενα ἦ, ὡς ἐπὶ τῶν ἱστοριῶν. ἢ ὅταν τὸ αὐτὸ μὲν νόημα κείμενον 
ἡ, μὴ ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν ῥημάτων ὡς ἐνταῦϑα᾽ τὸ γάρ Οἷς οὐκ ἀνηγ- 

γέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονταν, καὶ οὗ οὐκ ἀκηκόασι συνήσουσι, ταὐτόν 
ἐστιν “Α' ὀφϑαλμὸς εἰς. ἢ τοῦτο τοίνυν φησίν, ἢ εἰκὸς καὶ γεγράφϑαν 
ἐν βιβλίοις καὶ ἠφανῆσϑαν. τὰ βιβλία" καὶ γὰρ πολλὰ διεφϑάρη καὲ 
ὀλίγα διεσώϑη βιβλία, καὶ ἐπὶ τῆς προτέρας αἰχμαλωσίας εἰς. 

10. γαρ ας. Β 87. 89. 46. δὅ7. 11. 18. 98. 116. σορ 888} ΟἼθτι .. ς [μη 49. 
δὲ 6. ΑΟΡΈΕΕΟΙ, 8] οὶ ἀ 6 ἔφ νῃῇ βυγυῖϊ 4] ΕΡΊΡῈ 398 4] τὴῦ ΗΙ] 4] .. 8413 

. οχα | απέκ. ὁ ϑὲε. 6. ΑΒΟΡΕΕΟ ἃ] μη ἃ 6 ἔρχγ νῇ 8] τῶι ΟἸ δι θ59 ἘΠ ̓ 598 
Ογτίομεξβ 4] τὴῦ ΗΙ] 4] .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ὁ ϑε. απεκ. 6. 1, 8] Ὁ] ΒΥΓΡ 8] 
ΟἿγν Τμάτί 4] ] πνεῦμ. αὐτου. ([0] Νὴρ 8}. βιπι βαποίμπι, ἰΐθτα Οὐἶδιι 
Ὁ αἰπὶ ογηΐββο ϑμμη})} 6. ΘΕΕΘΙ, ἃ] αὐ νὰ οἵηη νιν ἔθ οὐμῃ Ὠ]1ἃ Ερ:ρ}598 
Μδς Οἂγν Ὑπάᾶγιὶ ΤΏΡΗἢ Οδο ΟΥἶδῖ! Ἠ]] δἱ τῦὰι.. ΟὉ00 ΤΣ, οἵὰ αὐτοῦ ο. 
ΑΒΟ 6ῸΡ (Ώοῃ 888) ΟἸθιη Βδ8 Ογγίομδὲδ [ ἐραυνα ο. ΑΒ᾽Ο .. ς [ὴ 49. 

ἔρευνα 6. ΒΆῬΕΕΟΘΙ, οἷς 

11. ανϑρωπων (εϊ. ΟΥβ86Ρ86 ΑἸ! οἀ43 Ῥρ-ΑἸὮΉ 3» 118 ΟΥὐγίοι 65 ΟὙγὮγΓ 39 ΟἿγ 
Τηᾶτί αἱ Ηἰ] Απιῦ αἱ) .. ἃ 17. Οὐἱ Αἰμ8 Ογσίο! 881 Τ ΡΣ Νὴρ οὐ τοῦ 
ανϑρ. 866... Βα ἔφ ΟΥὉ (4}1018 Βαθο0) ἨΠ ΑἸ Ίρ] οπὰ | τὰ τοῦ 
ϑέου.. Ὁ" το τ. ϑ., Εαὰ αὶ ΗΙΙ ἃἱ τὰ ἐν τω ϑεω | ἐγνωκεν (6 Ὁ“) ςο. ΑΒ 
ΟΡῈΕ 8] ἔοχοθ ΟΥὐἱ Αἰῃ1 Βδββϑθρ Ογτίο]άϑ οι. 5817 ΟΥΤΕΓῚ ΑἸ οΟἢ 135 δ τη 
ἯΙ] 4], ἰΐθιω βα 38. Αἰ" ΟΥΤΌΡΣ Βδβ' Ερἱρ}5» 17 41] ἐγνῳ. Δοορᾶάμπηί 
(οοσπουϊι) ἃ 6 ἔα νῷ Ατὰῦ δἱ .. ς οὐδὲν 6. 1, 81 γρὶ Οὐ 91ὰ ΟἿν Ὑμάᾶγὶ 
ΑἸ, ἴθι δοϊξ γ Ατρ ἃ] 

12. κοσμοι; (εἰ. ΓΙαδίτοοῖ δὰ Οὐ Επιβιθᾶγο 28 ἘρΙρἢ 391 6(0)..: ΕΕ6 τν τῶῦ 
Ογχγϑβϑϑὸθ ᾿ δῦ τη δα τουτοῦυ  εὐδωμὲν (δοίαηιιϑ ἃ 6 ἔ Κ σε οἷο)... 
ῬΕΕΟΙ, 4] Οτϑ (4110] ενδ.} Εαδαιᾶτο Ὁ14117 ΕΡῚΡ580 οι396 Ογγθδβαϑ6θ ΤῊ ἢ 
ιδωμεν : 

18. ἃ .. Εα Ευ8Ρ8 οἱ | διδαχτοις βΒας (εἰ. Β481:1 1 πὶρΡ 340. ΝᾺ ΔΒΒΕΙΡΡ 112 

ΟἸο Οὐ Επβῖθαγο 84 ἘΠ Ι Ρἢ 8380 οἱ 382 4] τη) .. Β ([εβί6 Βαγῖ, βοὴ ἰΐθτῃ 
ΜΔ) διδακτω .. 10. νᾷ ἅτ Πδπὶ Θδυὰ 1ἅας διδαχήν Ἰΐθτα οἱ ργ (ἃ 6 
ἢ αὶ ἐν ἀοοϊγίπα λώπιαπα [{ -παο] ϑαρίοπίαο τογδδ, ΑτλΌτϑί ἐπ ἀοοίγῖπα 
φογδογπι ᾿πιηιαηαθ 8α}.) οἱ 866 ἃ 6 ἢ δὶ ΒΥΥ ἅἃ1γ9 Ατηδτβῖ. ΟΟΠΓΓΔ Γὶ ἐπ 8α- 

»ἱοηίϊα [ςοττῖρα -ἰα6] Ἀμπιαπαθ ἀοοίίΒ υοτγδίδ 8εἀ ἀοοῖϊ (Ἰϊα οἵ. Αὰρ ΝἸρ) 

δρίγτειι; τὰ ποπὶ φιαο ἀοσοπῦνν εν ἤτπτα. βαρϊοπίίας υότϑεπι 8εὦ φιαε ἀοοθη- 

ἐμιν Ρ6γ δρίγ. ] πνεύματος 6. ΑΒΟ ΕΟ 817 ἃ α ἔρτνβ (νρῦῖοεῖ αἀὰ δβαποίϊ, 

ΜΕῚΙ, 97. 



Ιο 14, 11. 

811 1.00. 2, 14. ϑρίνι.8}18. Βρὶ γε 6} 16ν τα ἀϊοαπάα. Γτὰ 066 }}1{88 

πνευματικὰ συγκρύτοντες. 14 ψυχικὸς δὲ ἄγϑρωπος οὐ δέχεται τὰ 
- - -: -" 4 

τοῦ πνεύματος τοῦ ϑεοῦ᾽ μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστίν, καὶ οὐ δύναται 
τὸ - , ε Α 4 

γνῶναι ὅτι πνευματικῶς ἀναχρένδται. 18 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀγα- 
’ Α ’ 3.ϑΜ  ε 3 2 , 9 ’᾽ [4 Α 

κρίνει τὰ πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 16 τίς γὰρ 
ΝΗ ’ ς Ὡ Α - ᾿ » 

ΒΟ11, 8ι. ἔγγο νοῦν χυρίον, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ 

Ηδ΄65. 12. 
1 ἑῬὰ 3, 3. 

ἔχομεν. 

Π]. 

᾽ὔ “- ς “ῳ [4 - 

1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήϑην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς 
2 2 . ’ « , ϑ -" 4 { - 3 ᾿ 

ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, 

8τὼ ἔμ" δὲ υἱγίν 8) ΘΟΡ ΔΥΊΩ ΒΥΓ 8ὶ Νδβδδδὶρρ οἱ Βα β]} 1 ῖρΡ ΟἹθὰ Οτῆ 
Ευβίμᾶτο ΕΡῚρἢ.380 Δ16Ὺ ουδὲ τηὰ.. ς (ΞΞ ΟὉ 82) δἀὰ (115. ρτϑϑι) αγιου 
ὁ. ΤΕΣ, 8] Ἰοῆρα ρ] βγγρ 41 ΟἿγν Ὑμάγι 4] | πνευματικοῖς .. Β -κως 
συγνχριν. (Ε συνχρινομὲν, α σιφνχρρινομέν, αὶ οοπιραγαπέεδ ἕ η118) ο. ΑΒ" 

(νάϊ, ᾳαοιηδάτηοαμπμῃ 18 8 Βαροῖ 2 Οο 10, 12) δἙα .. ς μη 49. 
συγκρ. 6. ΒΡ ΓΕ, οἷο 

14. του ϑέεοι ὁ. ΑΒΟΌΕΕΟΙ, δἱ ἔθ σα ΟἹηη Υν ἔθ γ6 οἵη ΝΘΔΒΒΒΙΡΡΙ15 ΟἸθιηΐ 
ΟΥ Ὀ1ὰ Ευϑρτ Ὑπάγί 4] Η]1} Αὐρ886Ρ9 4] τὰ .. 2. 61. Βγγ ΟἸδι3 [τ{ετ 
6{181) ἘΣ ̓ Ρ 884 6.501 Α(Ὦἢ ΟἿγν Ὑμάοίδῃο 4] τὰ ΗΙ11 Επποά οἵη 

1δ. ἀνακρινεν 6. ΑΟΌ ΕΟ 17. ἃ ὁ ἔξ τὰ (86 οπὶ γ6]}} νῷ ΒΥ, ΘῸΡ 8τθ 
δοιμαῖγ ΟἹοα Οτϑιᾳ ΤὨασι ρῥρἱδῦ τη... ς (609) δΔἀὰ μὲν ο. ΒΡ οὐ ἢ 

ΕΠ, ἃ] ΡΙΟΙ ΒΥΓΡ ΔΓΡ Μδοξ ΟἿν Ὑπάτι (δὰ ἢ. ].) 8] | τὰ ος. αοῃ" 61. 71. 
110. Ιτοοἄ Οτγϑδὶ (μεν τα πα.) Νγβ88 ΟἿγ... ῃ [τα], ς οῃχ ὁ. ΒΡ εΌΝ" 
ἘΕΟῚ, δ] ρἷον [γϑᾶ ΟἹθ Οὐ δος 3 Τῃάτγι! (βοἃ Ὑπάτχί δὰ ἢ. 1. ἰΐϑιῃ Ὁϊ4 
θ6.391 χαντας) 8] 

16. συμβ.: ἰἴἴδ. ΑΒΟῚ, οία.. ΘΕΕα σιφβιβ. ] χῇ ὁ. ΑΟΡ Ὁ νο Ἴ  ΕΙ, Δ] αἱ 
νάϊγ οἵη ἃ 6 αὶ σβὶ 0οΡ βυγυϊ 4] Οὐϑίαᾳ 1)1ὰ Ερίρ 1936 ΟΥγΐο 518 ΘΟ (8}}0] 
ἃ] τυ Ρ6] Νὴρ Βαᾶ... ἴῃ χυριοῦυ 6. ΒΟΕα ἔρ γν ΤΠρῃῖχί Αὑρ Αὐθτεί 
64] 

ΠΙ. 1. καγὼ 6. ΑἈΒΟΡΕΞα δἱ τᾶ ΟἸθ Οὐ Οἢγν Ῥδπηὶ.. ς καὶ ἐγω ὁ. 1, 8] 
ΡΙῚ Ὀ1ὰ Ὑπάχι ΤΒρΡῺ Οδο ὁ ΟΥἱ ἐδυνηϑὴην  λαλ. υμ. ας. ΑΒΟΡοΥἜΣΟα 
81 Ρ] ἃ ο ἔκ Γ σοὸρ βυγυῖ 4] ΟἸοθαξ Ερίρ 889 Τηατί 4] Ηἶοσ 4].. Ὁ 
υμὲν λαλησ. 6. Ὁ (ΛΟ πΘΟὔ ἮΙ, 8] ἔσγοϑθ νρ ΔῚΡ ΟἸ θη: ΟΥϑ Ογν δὴ 
ΡΡ᾿ δὲ τη [ σαρκπινοις ς. ΑΒΟ Ὁ" 67." ἃ] ΟἹ οπιθδϑδ 16 1}119 δοα 0 γ8, 419.668. 

608  Υ85 (:: δδάθι ἔοσπηδ οἱ Εο 7, 14 οἱ Ηϑὺ 7, 16. ὁχ διοίονί δα οἀὰ 
ταν ἰδδίιπογυτῃ δἀϊία οβδί. Θυοα ᾿πΐγα Ὀΐ8 σάρκεκον ὁχ δδάδιῃ δαυοίοσγὶ- 
ἰΔΐ6 οἀδηάιϊηι 681, 14 ποὴ 68: ροίοϑβί νΐτη ῃαΌοσο αὐ γ61}} ἸοοἿ8 Ποβίγϑτι 

ΟΡ ̓ πίομϑηι ΡΥΘΘΡΟΏΔΩ.Β ἰ68{1008. ΡΡ αὐυΐάοτῃ ἰῃ ΤΘΌιΒ οἰ υϑιηοάϊΐ ααδθ 
ἰοΐδε ρομπήάθηϊ ἃ οἀὰ Ββογίρίυγα νυἱχ τηυ]ίαπη νϑ]ϑηΐϊ; ἰϑπλθ ΨΘΙῸ οἱ 

ἾΡ808 οὑπὶ δροΒίο]0 ἀυρ]:ο θη) ἔογιηϑηι ργοσηΐϊβοια δα πὶ 1588 ργο δῦ ἑ 6 

ἂιϊ. ΑἸΔ6Υ Ἐεῖςἢ. σοι. οΥἾ 1.) .. ς (ΞΞ 6) σαρκικοις 6. Ὁ ἜῪΞΕΑΙ, 8] 



Οονιμ οσυτη ἀἰδ8ὲ 4118 Θοπϑρίοαδ. 1 00. 8,6, 81ὅ 

οὐ βρῶμα οὔπω γὰρ ἐδύνασϑε. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασϑε᾽ 8 ἔτι ᾿ ἀν 
γάρ ἔστε σαρκιιοί. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ὃ Ἢ δ 30, 

ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μὰ 
μέν εἰμι Πᾳαύλου, ἕτερος δέ Ἐγὼ ᾿“Α΄πολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἐσξδ; 
ὅ τίς οὖν ἐστὶν ᾿“πολλώς; τίς δέ ἐστιν Παῦλος ; ἀλλ᾽ ἢ διάκονοι ΡΠ 

δι᾿ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 6. ἐγὼ ἐφύ- 

ΡΙ ΟἸιλθδθ 6.119 98 1)14 ἘΡῚΡρ 580 4] τηὰ | νηπίοις .. 41δ (ΟἸ]6πι|1) Ὠ143256 
ΤὨΡΗ νηπίους οἷ αὐἱάδηι ο. Β644ᾳ οοη͵σοηΐθδ (18 οἵ. οοη͵σαπί ρῥρὶδί 
τὰ; ἴῃ νυν δ]ϊαυσοῖ αἴγοᾳ τηοᾶο ο͵ρὶ μοββαηΐ, αἱ ἴῃ γε} Ὁ βαίαγ: ζασ 

νοδῖβ ροίιηι ἀ642) 

2. οὐ βρωμα ο. ΑΒΟ Δ] ρΙ υ5᾽δγ νβ 00 ΞὙτΡ ΟἸθη [τ᾽ (ὁ Χ Ῥδτο) οἰἸδὶ 
Οτὸ 14] Επβάθι ἢ)}14 Ογγθβαίβ48 β(θ18 4] τη ΟΥρ Η] δ] πιὰ... ς (ΞΞ ΟΡ 
52) Ργϑθῖὰ καὶ ὁ. ΡΕΕΟΙ, ἃ] ρὶ 8 ἔξ βγγ 8] (ΟΥὐἷ) ὅδοβ Τῆρἢ Οθο 
ἐδυνασϑὲ 6. ΑΒΟΕΟ 8] ρὴ ΟἸθηὶ Οτϑ ἃ] τὰὰ.. ς (ΞΞ ΟὉ 82) ηδυνασϑε 
ὁ. ΒΕΙ͂, 8] 1 1γ (οχ 81) ΟΥἹ ὉΐΪδὶ Ὁ Οδε8 γγθβα Τῇηάτγί αἱ ουδὲ 
6. ΑΒΟΡΕΕΟ Ἀ] ἔσο δ ΟἸθὰ Οτἤ 141] Ογγθδθὰ 4] τι... ς (ΞΞ Οὺ 852) 
οὔτε ὁ. 1, αἱ Ρὶ Οτΐ Οδο [μη [ετὸ] .. οτἱχ Β (ΟΥρ Ατηδυβί δε πεηῖιθ 
πῖησ, νῷ 864 πεὸ πῶπο φιΐάδηι; τ ἃ α ἔ 8ε πηι αὐλιο χιΐάφηι [ἃ 86 οτη], 

8 8ε πέφιιφ αὐδις πιήιο) | 

8. σαρκικον ὈΪδΒ 5. ΑΒΟΡ ΕΠ 8] αὐ νἀ τ οπλη; ἰΐθτ ΒΘΠ,Ε] ν 6] ὉΪ8 ΟἸοπιθϑδ: 
609. 119 Ὁ)14] ΟΥϑ Ἀϊὰ Νγββοοά 4] τὰ .. Ὁ Εα (δ 8616] ν6] δ18 ΟΥϑῖθέ 
613,34 Ν 8806 5) σαρκινου ἐστε σαρκ. 6. ΘΕΡΕ ἃ 6 ἔ δ᾽ Ὶ δὶ ἔὰ ΠΥ] ἀθιϊὰ 
0] αἱ ΟἹ Οτ᾽' 335 Ν᾽ γ88 Ορ ΗΙ] ἀὺρ 8] .. ς [ἴῃ σαρκ. ἐστε α. ΑΒΟΙ, 
4] οοτία ρ]6 Ὁ νρϑὰ 4] Οτἱ ΟἿν Τῃάτι ἃ] [ ἐρὲς (ΑΕΘῚ, 8] ἐρεις, Ατηθγτϑὲ 
81 αϑηιιζαίζοπε8 οἐ σοπίοηζοηε8 Ῥτο ἧ. κ. ξρ..) τῇ αϑηινμζαϊϊο ἐπί. τ08 δὲ δοη- 

ἐθηπζίοποδ. οομίγα ἃ 6 ἔα τ νᾳ αἀεηιιῖ, [νᾳ ἢ ζοζιι8] δὲ αοπέεπεϊο, Ινἱαὺ χοῖ, 
εἰ αϊνεογαϊα) ς. ΑΒΟ 818 Υ νϑ οορ (δϑιιαῖν) ασπὶ ΟἹ 63 ΟΥ3 Ἐπ δ]δτ οἱ 
ἰδ τηὰ.. ς (6090) δὰ χαν διχοστασιαν ὁ. ῬΕΕΘῚΙ, 8] ῬΙΕΙ ἃ 6 ἢ Καὶ ΒΥ 
ὉΠ 4] [τᾶν διἰδί τ πάγὺ ΟΠ χὶ 4] ΟΥρ3 

4. ΡΕΕῸ 8] ἰῦ γᾷ 8] ρρὶδῖ τὸς λεγὴ (1, ἃ] τὴῦ -γει) [ ἐτερ. δὲ ἐγὼ (οἵη 87. 
Τμάχί, 413 δἀά δὲ)... Α 413 ΟἿγ ἐγὼ δὲ οὐκ 6. ΑΒΟ 17. δ .. ς οὐχ 
ο. ῬΕΕΘΙ, 8] ῥὶοσ 14] ΟἿγν Τπᾶτὲ ΤΈΡΕ Οδο | ανϑρωπον ὁ. ΑΒΟΡΕΕΑ͂ 
11. 61." 11. ἃ ἔδτ νρ οορ δοίμαϊγ ἤδη ΟΥἶπὶ Ὁ:αἰπί Απιδτϑί Αὐρ 
Α] ο ς σαρκικοι Ο. Ὦ, Δ] ΡΥ Βυταῖτ 4] Ὁ] ΟἿγν Ὑπάγχί δἱ (:: ρῥτορδί 
Ἐοίοῖ, οοτημ. 6Γ.) 

δ. τις ὈΪ8 6. ΟΡΈΕΟΙ, 8] Ἰοηβα Ρ] Βυγαῖγ σοὸρ δύὺ ΟἿγν Τμάνε Τρ Οεος.. 

Ι,ἢ τε ο. ΑΒ 8414 46 ἔρτ νρ δοίμυϊγ ρρ]δαῖ [ απολλως (Εα απολλω, ἰἴθται 
Αγοῖϊο ἰὲ νᾷ 81) οἱ παυλ. (607) ς. ΑΒΟΡ "οι ἜΕ6 11.87.46.11.116. ἃ 
εὔἴρτνε οορ δ Δπδτδὶ Αὺρ ΡΕ]... ς παυλ. εἰ απολλ. 6. Ὀ Ὶ, 8] 
Ῥίον βυγαῖν 4] ΟἿν Τηᾶτι δ] Ορὲ δυοίνοοδὶ [ ἐστεν 866 6. ΑΒΟ 17, 87. 
46. 11. 116... ς οὔ 6. ῬΕΕΟῚ, ἃ] Ρ]Ὲῦ ἱΐνρ ΟἿγν Τμάτί ἃ] ] αλλ ο. 
»ΥΡΡῚ, 8] ΡΙῸΓ ΒΥΓΌΪΓ 5] 4] ΟἿν Τπάτε ΤῊΡΗἢ Οδς Ορίὶ Κ(εὐχε6) .. 6Ὁ 
ὃ2Ζ 1. οἷχὴ 6. ΑΒΟΘ ΕΟ 61." 171. 1177, ἃ νῷ οορ δοίμτο (ΡΡ οἵὰ δἵ. 
διακ.) ἅτ [δῖα ΑἸηργτβῖ ἃ] Ϊ δὲ ων... ἃ ὁ ἔφ νᾷῇ Αὐρἷ 8] πιὰ οέδιδ σι 
(β6α Αὑρ }ὲν χιιο8) [ ο ἰ01" (Ἰ6πὶ οἀ ἀἰδὶ 41) οπὴ ὡς 



ἘρᾺ 3, 30. 

816 1 ΟΟ. 8, 1. [πυ8 (τ. ξαμαδτηθηΐαμι, θυ ροταθαϊ βοϑηξ οοἰουῖ, 

τευσα, ᾿Απολλὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ ϑεὸς ηὔξανεν᾽ 1 ὥστε οὔτε ὁ 
’ " " ς ὦ 3544) ἐ ϑω» , ε 

φυτεύων ἔστιν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων ϑεύς. 8 ὁ φυ- 
Ἷ ς νι ε , δ 2 ἰτὰ , 4 Υ̓ 3 ; 

τεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἰδιον μισθὸν λῆμ- 
Α - : 5 

ψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. 9. ϑεοῦ γάρ ἐσμὲν συνεργοί" ϑδοῦ 
γεώργιον, ϑεοῦ οἰκοδομή ἐστδ. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δοϑεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρ- 
χιτέχτων ϑεμέλιον τέϑεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλδε. 

πέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 11 ϑεμέμον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
ϑεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς. 12 εἰ δέ τις 
9 “327ινκᾳ -“ , »Ἶ ᾿ 
ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν ϑεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίϑους τι- 

’ [ὲ ᾿ ς » .Ν Ἁ μ 
μίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 18 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γερή: 
σδται ἥ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκα- 
στου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ 
, «ὃ, ») ’ δ ’ 5 Υ ἢ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδύμησεν, μισϑὸν λήμψεται᾽ 15 εἴ τινος τὸ 

6. αλλα ς. ΑΒ ἜΑ οἷς .. ς αλλ. Οὐ Εν ἀΐγε, 4] αὐ νάϊν ἸΙοηρα ἢ] 

7. Αοἷὰ οὔτέ ρὑγυ | ἔστιν τυ: βὶς δἰ. ΒΡ Ναὶ; Β{ΠῚ᾿ (Ὲχ δύσοσθ αἱ νἀ) 

ἐστι τι τι [ οὐτὲ 8θς.. Ο οὐδὲ (ΟΡ [8 οὐδὲ) [ Ὁ" αλλα 

8. Ὁ 81. ΒΥΓ Αὐρ' οἵχὰ δὲ 860 (Ἰ μάτί γαρ) [ λήμψεται ς. ΑΒ θἿ .. ς ληψ. 
6. ΒΡ ΟΡ ΕΙ, εἴο | κοσὸν (18.196 σκοπον) .. ὁ τοπον 

9. γεωργιον (Ὁ " γεοργ., ΟΥἶ -ργια) .. Ὁ ἢ (μοπ πο ο ἢ) νρ (μοη 4171") 
ΒΥΥΡ ἅτ ΟἿὟ (6᾽.π|0861) μμ]δὶ γηὰ δἀὰ ἐστε (ῃοη ΟἿοαὶ Οτέ οἵ) 

10. του ϑεοι;.. ὅδ. ἢ ἀειιϊὰ οἱ 41] ΟἸδπὶ Ογγϊῖ (αοηϑδοῦ 89) Τμάγιοἃ Αυν 
Βοὰ οἱ | τεϑεικα ο. Οὗ Ει, (τεϑήκα) δὶ Ρ]εν Οὐϑ ΟἿγν (8βἰς Μοπίζ ἐχ 
ἴη88, 6ἀἀ8] εϑηκα)ὴ Ογγθβαϑὸ ρίδοῖ389 Τῃάτγι ΤΏΡ Ορο... ἴῃ εϑήκα ο. 
ΑΒΟ" 416 (Ὁ) δὲ 866 .. ΡῈ ἃ 6 ΟἿν Οτἰπὶ (π 16ν.) (14 οἵὴ 

11. χε τ ὁ. Οὔ Ὲ ὅ2. 224. ἃ ὁ ἔνρ βὺγρ ΟΥβ Αἰ ΟἾγ: Ὁ 141{τἴπά413 ὕληι 
ΗΣ Ηἴοσ Αυρϑϑθρθ Αὐηδγϑί 36} 4]... οὐ (Η11}) Ογυθθὰ χε, αὐ 1 

ἴξ χὲὶ ὁ. ΑΒΙ, 8] ρ] 60Ρ 8ΥΓ 831 Οτὐϑ Μοβ]]θ88β 398 ἘΠ 8661198 Ἐπ 5 π|81136 ΑἸΗΐ 
8] τὴ ΑΥ̓ΏΟΡ, ἰΐδθπῃ ς ἔξ ὁ χε 6. πηΐῃ νἱχ τὰ 

12. τουτον ο. ΟὟ ῬῪ}Ι, ἃ] αὐ γα γ οπη ἃ 6 ἢ νῷ βγγῦϊγ οοὺρ 4] Αἰῇ Ἐρ:ρ83,3: 
Ογνλ ΟἿν Τμᾶάγιὶ ΤῊΡἢ Οοθο ΟΥἰμῦ Αὑρ ΗΘ 8] ..ἕ ἴῃ οἷὴ 6. ΒΟ" ἔϊ" 
Β8}} ΑἸτοῦ | Β 78. ΟἹοπι χρυσίον (εἰ. ΕΡρὶΡ3»31) καὶ ἀργύριον (-ριον 
οἵ. 6) 

18. ἑκαστοι υϑα γενησέται.. Ὁ ἃ 6 ΑἸ γί ὁ ποιῆσας τοῦτο τὸ ἐργ- 

φανερος γεένηταν (γενηταιν οἵ, 114.) [:: οἵ ὅδ, 2.}} αὐτὸ ὁ. ΑΒΟ 8}7 Βδὲ 
Οτἱ Επυβάθιθαῖ ΒΒ (ἀ8 Βρ. 84.) ΟἿσ Τηᾶγι3 Ῥγοοορθδβδί, ς οἴχῃ 6. ΕΣ, 
81 ἸΙοῆψθ Ρὶ ΟἸθὰ Οὐἱ Ομ γχοᾶά Τμάγι8 ΤΏΡΗ Οδο (νν Ρ] ρρ᾽ δῇ 

14. μενεῖ (ἰΐα ἷ. 6. πιαηδεγξ ἃ 6  νρ Ατηῦθγβί δ] τὴιι, ᾿ἴθιὴ ΒυσΓ ΟῸΡ 58} 

81) .. ς (ΞΞ ἢ 82) μένεν (ϑἷς ΛΚ ἜΠ, οἷο) ] ἐποικοδομ. ὁ. ΑΒ (Ὠδρ]οχὶς 
ΜΔΌὮΡΕΙ, οἷς .. ς ἐπωκοδ., 6. ΒΓ Ὁ 8] οογίθ ρ]οῦ [ λήμψ. 6. ΑΒ Ρ " .-ς 
ἀηψ. ο. Β. ΚΙ, οἷα 
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ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωϑήσεται, οὕτως δὲ 
ὡς διὰ πυρός. 1υὰ 38. 

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὺς ϑεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ 5 10. 
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 11 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ φϑείρει, φϑερεῖ τοῦτον Ἀν ἢ, ἂν 
ὁ ϑεός᾽ ὁ γὰρ ναὸς τοῦ ϑεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω᾽ εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν 
τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσϑω, ἵνα γένηται σοφός. 19 ἡ γὰρ 
σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ ϑεῷ ἐστίν. γέγραπται γάρ "1οὺ δ, 18. 
ὋὉ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. 20 καὶ παᾶ- 
λιν Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν μώ- "Ῥεοδί(θε),.1:. 
ταιοι. 21 ὥστε μηδεὶς καυχάσϑω ἐν ἀνθρώποις" πάντα γὰρ ὑμῶν 
ἐστίν, 22 εἰτεὲ ΠἊαῦλος εἴτε ᾿““πολλὼς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος 
εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν, 
28 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ ϑεοῦ. 

ΙΝ. 

1 Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ 
Α ἊΝ ’ [4 κρ τ ΑἉ -- 3 ΩΣ 

καὶ οἰκονόμους μυστηρίων ϑέεου. 2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς ' Ἐ64, 10. 

16. οὐκὲν ἐν ὑμὲν (οἷ, ἘΡῚΡὮ 758: 898. 902) Ογγϑοίθθ 4] τηῦ Ιγἱθΐ ΟΥΡ 8] τυ)... 
Β 812 ἐν υμ. οὐκ. 

11. φϑέερει (εἴ. τὴ Ογγίομ 189 οζδοῖ39 4] γηὰ Ιγἱπὶ ΟΥΡ ἃ] τηὰ) .. ΡΕΡΟΙ, (868 
1, φϑευιρεῖ) ἀγὼ φϑειρεν [ τουτον ὁ. ΒΟΙ, 8] ΡὈΪΘΥ “00 581} ΒυγῪΡ ΜίδἊ Ἀϊὰ 

ΑἸΡΒΪ ΟἸχδ Τμάγι ΤῊΡΙ Οδς... αὉ΄ μη αὐτὸν 6. ΑΡΕΒΟ 8]2 Β.ΥῪ 
ΒΥΤΡ τορ 4] ΟἸ τὶ (ἃ 6 ὕ βὶ τὰ νρ {πἰπῦ ΟΥ̓Ρ 4] ἐϊζιπι) 1 οντινες .. ἰὸν ρ Ιτἶπὺ 
δὶ τὰ φιοά 

18. εξαπατατω .. ὉῈ 3Α}8 ἃ 6 δΔἀὰ κένοις λογοις | ἑαυτον .. ἀ οἴ ρὶ δὰ 

1015 4] ΡῈ] βϑάμὶ) (56 ἃ ποῃ νρϑά ἔπ ἀοιηϊὰ 4] ΟΥΡ 8]) υοϑ 

19. ϑέω ο. ΟΡΕΡΑ δἱ ΟΙδπι Οὐ... ς [μηϑἉ τηΐπ ργβθ τῷ ο. ΑΒΙ, ἃ] Ἰοηρθ 
Ρὶ Οὐῇ σὴν Τμάτί δἱ [ Ὁ" οἵὰ γαρ | Εα οπὶ ὁ 6ἷ τοὺς 

20. σοφων .. 17. 839. 46. 415 δἴὰ ἃ] Μοίοῃϑθρίρ 820 (ῃγοάὰ (6. πι0501) Επ- 
1π8]60ἃ (η ΘΙθμόῆο μαρτυριῶν) Ηἰδγ ἀανϑρωπῶων :: οχΣ ΧΧ 

21. ανϑρωποις .. Ἐα 17. ἔ ρὶ ῥΡἰδῖ τὰ (ῃοη ΡῈ] Βοά) -πὼ 

22. Ἑα απολλω (ἰϊ νρ αἱ δηϊε) [ υμων (Β 414 ἡμῶν, Ἐα ῥσϑϑῖῃ δι) ας. ΑΒΟ 
Ὁ ῈΕ6 17. 8] ἃ 6 Ὁ 181 Αὺρ Απιδτϑὶ.. ς (6 000) αἂὰ ἐστιν ο. ΡΛ ΟΠ ΕΣ, 
81 Ἰοῆβρα μἱ ἔφ νᾳ οἷς Οἵ Τάτ 8] 5: 

28. Β 4ῶ. ἡμεῖς 

ΙΝ. 1. εα του ϑέοι 

2. δὲ (λῖο ἴαπι ἃ 6 ἔνρ Ηΐεῖ Αυρ 81; ἢΐς ἑαηὶ ἐ σοΐεγις 5; οἵ ΟΟ] 4, 9. 



Βοϑ. 9 

Ἀο 13. ὃ 

818 1 00. 4, 8. Μιηϊδενι ΟΒΥ 811 οἱ ΟΒγιθίασ ᾿ὰάθχ. ΑΡΟ]]οϑ 

οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεϑῇ. ὃ. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν 
“2 « 2) ἐ - 2 «Νὰ « 4 2 , ε , . 3 3 2 ωλ 

ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀναχριϑὼ ἢ ὑπὸ ἀνϑρωπίνης ἡμέρας" ἀλλ᾽ οὐδε 

ἐμαυτὸν ἀνακρίνω᾽ 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ ὁὐνχ ἐν 

τούτῳ δεδικαίωμαι᾽ ὁ δὲ ἀνακρίψων μὲ κύριός ἐστιν. ὃ ὥστϑ μὴ 

πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ 
Π -- ’ Α ’ ᾿Ὶ Α - - ο 4 

ΤΟΥΣ τοῦ σκοτους καὶ Φανεῤῶσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιων᾽ και 

τότε ὃ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσγημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿4πολλὼ Ἵμ 7 
υ δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάϑητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ ἡγῤάπται; ἵνα μὴ εἷς 

ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσϑε κατὰ τοῦ ἑτέρου. ἴ τίς γάρ σε διακρέ 
’, νι» μ᾿ 3 ΕῚ Ἁ λ.ὺ , “-- « ᾿ 

γει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί κκυχᾶσαι ὡς μὴ 

τὰ ὧδε) ς. ΑΒΟΡ ΕΑ 818 ἰΐ νῷ ὁορ Βυγατ Ἀστὴ δοίμ αἴ ἃγθ ρρὶδὲ χηὰ (ϑοὰ 
1μη ἰηνῖβ ααϊάθτη (οδοθα8 βἷς: ϑεοῦ ὧδε. λοιπὸν ζητεῖται) .. ς 49. 
ὃ δὲ ο. Ὁ ΕΙ, 4] αὖ ναττ Ἰοπρα Ρ] Δ1ῪΡ (81), ἰΐϑι (β6α ργϑαϑίοσ ῥβμοί 
ΠΟ ΟΟΙητη ἴδῃς, ἰδ αὐ ἰοΐδ γ68 ἃ βου ρίατα οἀὰ ρμϑηάθϑαῦ) Οτ Ὠϊά 

Οἷν Τμάτι Ρμοΐ ἂρ Οδς (καὲ ὃ λοιπὸν κεῖταν ἐν τ. οἰκονόμοις) 8], 
ἴθι δυοίδιθδίοῦ (λό φιοφιο) [ζητειταιν (ἰδ ἃ 6 ἢ ὶ νρὶ ὁ0Ρ ΒΥΤΌΪΓ οίο) 
6. ΒΙ, εἴς... 68’ ζητειτε ς. ΑΟΡΕΡΒΘ ἃ] ρῃλ εἂὰ ἂρ Οδ6 8] (9) | πιστος 

. ΓΟ ροβῖ ευὑρεϑὴη, Ὁ Ἐ6Ὸ ἔ ξὶ βῸ ροβῖ τις ροῃ 

8. ὑμῶν ..ἃ ἥμων ] Ὁ" αλλα | Εα ουδ 

4, ἐστιν... Ὁ" ἃ δἀὰ ϑεος 

ὅ. τι... ἃ ε νᾳ Ρεὶ 4] (βοὴ ἰΐθυ Απὑρ' ΑἸ 8}) οἷχ [ Α 8] κρινεέταιν | ὃς 
. ὈἾΈΕα ἀ 6 ἔκ Αὐρβ88θΡ6 (η0η ΑἸρ] 4] πηὰ) οπὶ τοῦ ϑέοι;.. 9Ὲ 8]3 

ΟΙῺ ΤοΟῚ! 

θ. ΕΟ" μετασχηματισα οἵ Ἑα οἵχ εἰς [ απολλὼω 6. ΟΡΕΕΟΙ, 8] αἱ νάϊτ 
οἴ ΟἿγ Ὑβάτιὶ οἷς .. 1.η94 τοῖα απολλὼν ο. ΑΒ" (απο πολλων) [ εν 
ἥμιν .. ἢ 8] ἀπ" 6 νροᾶ (β6οὰ οη τὰ ἔπ ἀ δι 81] [0]} ΘοΡ ΒΡ ΘΟ: 
(μοη δὰ ἢ". 1.) Απίῖος δὲ Ββὰ ἐν ὑμῶν [ τὸ μῇ .. ΕΑα 8] οἴχῃ τὸ | ἅ (6) 
ὦ. ΑΒΟ 81. 60Ρ ΒΥ1Ρ (Οτγθδὶ νὰθ ροβϑῇ) Αἰ 453 Ογυίοιθοο ΟἸγΙοΒ6 ᾿ς ς 
ὅ ς. ΡΈΕΘΙ, 8] ΡΪΟΣ ἢ αὶ 80 ΒΥΥ̓ 8] ΟἿγν Τηᾶγι 4]. Ν}] ἀοβηϊαπὲ ἃ ὁ νρ: 
διργα χιαηι 1 γεγραπταν ς. ΑΒΌΕΓΕΘ 413 ΟΥοδίτί (γέγραπται ταῦτα 
- μήποτε καὶ αὐτοὶ ἐμπέσωμεν εἰς τὰ τοιαῦτα ἀλλ᾽ εἰδῶμεν τὸ ,ἵνα 
ἐν ἡμῖν μάϑητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται" ἐάν τις ἕξιν ἔχων ὑποδεε- 
στέραν, πρὲν πληρῶσαι τὰ ; γεγραμμένα, ϑέλει ἀναβῆναι εἰς τὰ ὑπὲρ 

ἃ γέγραπται, οὐδὲ νοήσει ἅ γέγραπται 610) ἰῦ ν ρΡΡ 8) (ἃ 6 νᾳ ἀϊΐδεα- 

{9 6 ϑρτα χιαπὶ βογίρίέιηι ἐ8ὲ ἐπι αὐἄυ. αἰέογιης Ἰη εξ ρτὸ αἴΐο; ἰΐθτω 
Αὐρ Αταδτϑί ἀΐβο. πὸ ϑιρν. φαπὶ [Ατατδί φυρα] 867. 6. μἰπιι8 »γῸ αἰξετο 
[ΑἸ τβὲ μη0] ἐπ. αὐ. αἴέογιηι; ἔα - δρν. χιοΐ 807. 68ὲ τὲ πο τηνι 
αἄυ. αἴέενηι [ς δἂὰ ὁ »γοὸ τπ0ὸ] ἴηηοίμν ργὸ αἴΐο [ᾳ αἄυ. αἴξογερα ὃ »γὸ 
αἴϊο}) .. ς (6 0) Δἀἀ4 φρονεν (ΑἸΒ φυσιουσϑαι) ες. ο(νἀ γ}0Ἐ ἜΤΗ, ἃ] 
ῬΊΟΥ ΟΡ βυγαὶ ρῸ 4] (Α{8) Ογυγῖοβ ΟἿγν ὙΤπάγί 8] [νὰ μῆ .. 9Ὲ Ὁπὶ 
μη } ὑπὲρ .. 6 κατα. Οἔ οἵ. ἰξ νας 
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λαβών; ὃ ἤδη κεκορεόμένοι ἐστέ ἤδη ἐπλουτήσατε᾽ χωρὶς ἡμῶν 
ἐβασιλεύσατε" καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συ»- 
βασιλεύσωμεν. 9 δοκῶ γάρ, ὁ ϑεὺς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχά- 1 8, 86. 
τοὺς ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι ϑέχτρον ἐγενήθημεν τῷ 
κύσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, 

ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ ἡμεῖς ἀσϑενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί" 
ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶ- " ὁ τι, 3:1“. 
μὲν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεϑα καὶ ἀστα- 
τοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν «ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν᾽ λοιδορού- 
μενοι. δὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεϑα, 18 δυσφημούμενοι παρα- 
καλοῦμεν, ὡς περικαϑάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήϑημεν, πάντων 

περίψημα ἕως ἄρτι. , 
14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου Τὰ 3, τι. 

ἀγαπητὰ νουϑετῶ. 1Ὁ ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν 
Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας" ἐν γὰρ Χριστῷ ]ησοῦ διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 10 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί δα. 

8. [μηϑἅ κυῖῃ ἐστε; ηδ. ἐπλ.; χωρ. ἡμ. ἐβασ.; [ΑΨ χωρ. ημ. ἐβασ. 1 Ὁ ἢ 
ΕΠ, ἃἱ ὠφελον [ Ὁ Ἐ6 οτχ γέ {ὑμὲν.. Ὁ ῥγϑϑὰ σὺν [ συνβασ. ς. ΑΒ᾽Ο 
ὈἾΕΘ..- ς [βὰ 49. συμβασ. ς. Β᾽ Ὁ ΕΙ, 8] οογίθ Ό]6Γ 

9. δοχὼ γαρ ὁ. ΑΒΟΡ ἘΔ6 818 ἃ 6 ἔρ δὰ ὧι (Δἀὰ εἰ, ᾿ΐθτῃ 41) ἀδυλί ἃ 0] 
Ἀ] ΟἸοῖ Ογοδίδέ Ογν δηὶ ΟΥἶοῖ Τουτὶ ΗΙ] Ατηὐτϑὶ .. ς (6 099) δἀὰ οτι 
6. ΡΤ ἜΣ, 8] Ρ]6γὺ νρϑᾶἃ νρνἱοεὶ (φεῦ 6[) 81 τὴῦ Οὐξ ΟἿν Τιάγί 4] ΑἸ ἃ] 

11. αχρι τῆς .. Βα εὡς (Βοααίτυν ἴῃ ΚΕ ἀργεν Ῥτο αρτι) [ γυμνιτευομεν (Β᾿ 
᾿ ἢ γυμνευτ,) 6. Α (Βα Α" ὁπ γυ. καὶ) ΒΟΡΕΕΕ οἷο (ἴοι δα ΟΟμ}])} .. 
ς γυμνητευυμ. ας. Β᾽Σ, 8] οογίθ Ἰοηρθ ρμὶ (ρΡ τυ αἴ ὁοἀϊ βυ}0) 

12. Εα λοιδορ. και εὖυλ. οἵ διωκ. καὶ ανεχ. ΟΥ̓ νρ πιαξοαϊοϊηνμν ἐὲ δέπε- 
αϊοΐηιιϑ, Ἰίθτη ρΡοϑί. 

18. δισφημ. (607) ς. Αο 11. 46. ΟἸοα ΟΥ ΕΌΒΡΙ ΟΥγίομδθθ δγη... ς μη 

βλασφημ. 6. ΒΡΕΕΟΙ, δὶ ρ]ὸν ΟΥϑ ΟἿγ Τμάτί δἱ [ Ὁ ως περικαϑαρμα, 
α (οογία βὶς ρῬ]δηδ ἀἰβεϊποίατα οϑὲ) 816 ὠσπερεν (α -ρι) καϑαρματα, δ] 
ὡὠσπερ καϑ. ΟΥ̓ ας ΒαΑγη ἐγω περιψήμα τῆς αγαπῆς ὑμῶν. 

14. γράφω ταῦτα 6. ΑΒΟΙ, οἷα... ΡΕΕΟ ἰΐ νᾳ ΡῈ] Απιδγβὺ ἃ] ταῦτ. γρ.] 
Β αλλα Ϊ νουϑέτω 6. ΒΡΕΕΟΙ, 81] Ἰοηρθ 9] ἰδ νρ οἷς... 6 ΄ -ϑέτων 6. 
Αςσ 817 Τῃρμῖχι 

15. χῶ τῦ (εἰ. Ἐρ᾿ΡὨ511 Ογγίομ!αβ ἃ] τη Αὐρ' Απιδγτβί 8ἃ]) .. Β Ο]θὰ Μοη- 
(8 {πη 60|1δῖ. σανίδα. ἃ. 411.) Ῥδὸ οἵῃ τῦ [ ἐγέννησα (Εα ἐγενησαλ) : 

Οτϑιαᾶθηβ ; Παῦλος διὰ τοῦ εὐαγγ. γεννᾷ τοὺς Γαλάτας. 

160. οὐν (Δοίμυῖγ ΟἾγΏλΟ865 ογ1ὴ).. ὉἘΝ6 καὶ (ΒῈ αἰ) δὲ Ϊ γυνεσϑε .. 10, 
81. 18. 118. γᾷ (ῃοῃ δὴ ἴῃ ἀθτηΐά 41) δύτὰ (πο 98) 5] ΟἿἾ Ατηἷ Ῥδ] 

Βεὰ δἀὰ καϑως καγω χῦ :: ΟΧ 11, 1. 



830 100.4,11. Τμοίμοα5 δὰ] ργδθουγβοσ. ΕἸδρι Ἰοϑῦπι 

“- ξ ιν. σ 2 , 

16, 10. μοὺ γίνεσϑε. 17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόϑεον, ὃς ἐστίψ μου 
’ « ἰνέ ᾽ 

τέκγον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμτήσει τὰς 
ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καϑὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ δι- 
δάσκω. 18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώϑησαν τινερ᾽ 

16, 7. 19 ἐλ μά ν ’ 4 δἰ ὕω Ν ε ’ } ᾿ ταν τ5. 19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ϑελήσῃγ κω 
’ ) ᾿ ’ “- ’ ᾽ 4 ᾿ ’ : 

γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δυναμιν 

20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. 21] τί 
ϑέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΐ- 
τητος; 

Υ. 

σ͵ ὶ 2 ’ 2. ἐν , Α ’ , σ γω) 

Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ 
- ᾿ -ὧΦ - Α « 

κὔν 18, 1. ἐν τοῖς ἔϑγνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινὰ τοῦ πατρὸς ἔχειν. 2 καὶ ὑμεῖς 
’ 3 , Α 2) - 3 ’, κ᾿ 3 “ΟΣ “ 

πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὗχι μάλλον ἐπενϑήσατε, ἵνα ἀρϑῇ ἐκ μέ 
- ς - 4 , - 

001 3, δι σου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας; ὃ ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ 

11. τοῦτο .. Α 8156 Δἀά αὐτο [μου τέκν. 6. ΑΒΟ 17. 81. 46. 116. ἀτιὰ ΟἿ 
δὰ... ς τεχν. μου 6. ΘΕΕΟΙ, 8] Ρ]6Υ ἰΐνρ δἱ τά Τμάγι ΤῊΡὮ Οδς 
ΡΡ δὲ | ὰ πίστος [χυρνω .. Αα χῷ |.α ἀναμιμνήσει (δῖ0) [ χῷ ς. ΑΒΌΝἢ 
ΕΙ, 8] ΗΪ δὼ ἀθιηϊα ἃ] ΒΥγ δΔῪΡ ἃ] Οὐόδίδὲ Τηαγί ΤΡΙΕ Οδο.. [ἢ χῶ τὸ 
ο, ΟὈ ἢ Δ] τὴῦ νυν 6ῸΡ 5ΒΥ1Ρ ἃ] ΟἿγν Ῥδιῃ ρῥρἰδῖ τη... ὉΕα ἃ ἢ ρὶ κυρίῳ 
τῦ, 6 κυρνὼ (ραποίαμῃ ροδί ἀοπιῖπο ἴῃ ἃ ροβίζατη Βουρίοσ οοάΐοὶβ 6 δὰ 

ἀο]θη δι 8ᾳ νοσϑῖρ σγϑί 1588 να τσ) 

18. Εα 46 ἢ αὶ νᾷ ὁ0ρΡ 8] ρρἰϑὶ οῃῃ δὲ 

19. 1, ἃ] ϑελησεν [δ ἀ" οτὰ οὐ | λογον .. Εα δβὰ αὐτῶν (ἃ 6 νῷ εδογιηὶ 
φιυιὶ ἑρβαϊὲ βδιιπέ, αὶ ἐογιηι Ἰηβαπέζιη, ὁ φιιΐ τῇ. ὁπ τ, 81. 49. 109. 4] 
τὴ Οὐ (αοὴ ΟἸδὰ ἣν Τματχτὶ 66) τον πεφυσιώμενον 

20. αλλ... Εα αλλα 

21. πραῦτητ. ο. ΑΒ0 (Ὁ 7) 41] Ῥδιὴ.. ς πραοτήτ. ο. ΡΕΕΟΙ, 8] ΡΙΕΓ 

ῬΡδτ μὴ 

Ὑ. 1. εϑνεσιν ς. ΑΒΟΡΕΕΟ 818 1 νρ οορ δϑίμ τὴ ΟΥ Μηδ ἂρ ΕΡΊ ΡΤ 
Το 1 οἰ 4] τὰ .. ς (ΞΞ αν 82) αἂδὰ ονομαζέταν 6. 1, 81 Ιοῃρθ ΡΙ ΒΤ 
ΠῚ 41] ΟἿν ΤΙ|άτγὶ 4] Οδβϑιοὰ (Οτοδῖθι ρὲ Ογγοδῖθο οὐδὲ ἐν τ. ἔϑν. ἐστιν 
ἀκούειν [ἀκοῦσαι)). Ὁ οἴδηάὶι Εοίςῃ, 1.1. [0ΕΕα ἢ δὶ του πα. ΕΝ τινα; 
Βἰ ΤΩΣ] Γ ἃ 6 νῷ μαογόηι ραΐγῖβ αἴέγιῖϑ παδεαξ 

2. οὐχυ... Βα ουὅ  ἀρϑή ας. ΑΒΟΡΕΕΟ 8] τὰ ΜΝίΆΠ6 ἃΡ ΕΡΙΡὨ708 οἱ Ἐρὶρῃ΄ 
Οτγέδῖθα ς (ΞΞ ΟὉ 82) εξαρϑη (98. ἐπαρϑη) 6. 1, 8] ΡῚ ΟἿν Τάτ 81| 
πραξας (61) ο. Α΄ ΔΙ5. Μ8η6 δρ ΕΡΪΡΠ 706: οἱ ΕΡΙΡΗ Β88 (Οσίῃϊβ, 350 γοϑϑὶ) 
..« ς βὴ ποιῆσας 6. ΒΡΕΕΟΙ, ἃ] ἰΙοῃζα ρ] Οτγέδίθ: (ἢν Τηάγτί 4] 

8. ὡς ΡΥ ὁ. δ οῚ ἜΡΕΟΙ, 4] Ἰοηρα οὶ ἃ 6 ἢ ρβὶ Β.ῚΡ αἱ 1841] ΟἿἷν Τμάτγί 

Φ 
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σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν» τὸν οὕτως 

τοῦτο κατεργασάμενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ 
συναχϑέντων ὑμῶν» καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ὁ παῤαδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς 
ὄλεϑρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωϑῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου. ., 5. 
6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἶδατε ὅτι μικρὰ ζύμῃ ὅλον 94 5,9. 

3 ἤ « 3 ’ Ἁ Α ;᾽ Φ Ἵ 

τὸ φύραμα ζυμοῖ; ἰ ἐκκαϑάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἧτε 

ΤῊΡΆ Οδο [οἱ Αὐρ ΡῈ] Βεὰ... 6000 1. οἵχ ὁ. ΑΒΟθ" 818 νῷ Θοὺρ 8] 
Μϑῃδ ἂρ Ερὶρ 1 εἰ Ερίρῃ Οὐἷμε ἨΠ αἱ (εἴ. Επι8 Ἀ- 6. 1 11) Ἑαὰ ἱξ να 
41 1,οἹ 84] οἵ τουτο (Η1} οἵὴ οντ.) 

4. ἡμῶν ργὺ (βυῦΡ ς.ἢ .. οἵχὴ Α ἀετμϊὰ (Ἰἴδῃι 4], β6ἃ πο δὰ ἔπι ἢ 8.1) Β88 
Το 2 ῬαςΪ| τὺ ΡΥ 6. Αβὴῦ" ἃ δϑίῃτο 1, ς κἀὰ .ὺ ο. ν᾽ ἜΕΟΙ, (Ο νυν. 
4. ὅ. 8εἶβθι8 68.) ἃ] αὖ να τῇ οτηη νιν Ρ] (864 Βυγρ ο.2) 1411 ΟἿγν Ὑμάτι 
ἃ] ρρ»ἷδῖ τὴὰ 1 ἡμῶν 866 6. ΑΒΡΕΕΟΙ, εἷς... οἦὶ δὰ [ἃ [0] [81] 8] Οτό 
Τμαγίοα 1 Οὐ] (βαὰ 1 ΠΑΡ 60) Ααρὶ 813: Ηἷπο 1. [η.ι.} | εὖ 886 ὁ. ΑΒΡ 
46. ἃ νῷ Βυτρ δοίῃτο Ογϑ Ὁ Ϊ14] ρρ ϑῖ τωι. ς δὰὰ χύο. Ὁ ἜΕΟΙ, ἃ] Ὁ]ῈΓ 
νυν τὰ ΟΥΣ ΟἿγ Τῇάτγί 4] οἱ 1 Αὐρ᾿ Ρδς. ΟΥ̓ Μδηθρῖρα 106; συνελϑον-- 
των ὑμῶν καὶ του κυρίου μετα του ἐμου πνεῦμ. παραδουναι εἷς 

ὅ. τον τοιουτον .. Εα ξὶ αὐτον  κυριου ο. Β ΟΥτὅ ΜδηΘΡΊΡΗ Τοῦ οἰ ἘΡΒ 4 
Οὐἶμι: Τοσὶ3 Η112 Αὐρ' Ῥαοῖ... ς δαὰ σου 6.1, 8ἃ] Ρ] δ1ὼ ἴοἱ 4] ΟἿΥ 
ΤῊΡὮ Οοο Οὐδ! Αὐρ 2; ΡῈ 8] ἃ ὁ ἀοιμϊὰ δἀὰ τὺ χὺ, ἃ] θ8ῃι δά ἡβμων 
τῦ οἱ ΑΕα 8] πὰ νν ρ] (οἴ ἡμῶν οἱ ζὺ ΒγτΡ ς.) ΟΥτἱ Ὑμπάγι Οὐἶδεῖ [οἱ ἢ 

8] ἡμῶν τῦ χῦ: Ὠἴης Τη χυριου [ημ. τῦ χυ) 

6. οὐ καλὸν οἷς: οὐ οἴῃ 1,0 οἀά ἂρ Αυρ (]. 8. οοπίγ, Ῥαγτῆθη. ΝΟΣ 
Ὀοηδ ρ]ογίαιίο νοβίγα, νϑὶ δῦ δχρυουδίηθσῃ ρτοηπποϊ 0018 Βοηδ 
ΒΊΟΥ. νϑβίυ. ϑδῖσ δηΐτῃ πομημ}]} δὲ τηαχίτης 1,δίϊηὶ οἀἃ. ΠδΌΘα οἷο.) 

Ποτὰ Αἰαργϑί (ἴῃ 1 Οοσ., Βομδ 680 ρίοτ. νϑϑίσ. : μος δδύ Νόη Ὀοηδ 6βί.") 
Ιἴοτὰ οἀάδτ ἃρ Αἰτοῃϑιαβ890 10: τηϑᾶ [ζυμον (),εγπιθηξαξ τὰ ΒΌΡΘΥ ξτγϑθοίβ ρ': 
Ηΐοσ δὰ 6]. ,,ἴ8]6 ἴῃ ποϑίγὶβ οἀὰ βαθεῖαν Μοάϊοιαηι ἑδσιη θηΐατῃ ἰοΐβηὶ 

ΤΩλββϑῖη ΟΟΥΤΙηρὶ." ΝΙΒΙΙΟΙ ἢ οἱ 1088 δὶς βουῖρϑὶῦ [αἱ οἵ. νρ βαρεῖ 

66 81} ἔι οἷς ϑχοθρίϊ8), ροϑί νϑῖοὸ δὰ σογγιπιρεξ δαί! ,δῖνθ, αὐ ἴϑτὴ 

διηθΒἀανίταιδ, ἰοΐδτη οΟΒρουβίοπθιι ἔοστηθηΐδί") .. ΟὉ΄ δολοι α. Ὁ" 
, Βαβϑᾶ Ἠδβυο (δολοῖ: φϑείρει, κακουργεῖ), Ἰίοπι σογγμπρὴξ ἃ 6 ἔνρ 1ν 

ἰπὶ θδ4 (5γο βδη Ὁ [Ὁ] οϊ ΟυΥπῦ 4] τὰ, Τοτὶ ἀοδίρις, Οἵ εἰ. ΜΊοἢ Οϑγα]ὰγ 
(ἴα Μοηαμῃι. δε]. ὅτ. 64. Οοίοὶ. 2, Ρ. 148 8ᾳ: κακῶς δὲ καὶ τὸ ἀποστο- 
λικὸν ἐκεῖνο ῥητὸν ἐκλαμβάνοντες τὸ φάσκον Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φίύ- 
ραμα ζυμοῖ, οὕτως ἐκεῖνο γεγυαμμένον ἔχουσι Μικυ. ζύμ. ὅλ. τ. φ. 

φϑείρει, πειρώμενοι διὰ τῆς μικρᾶς ταύτης τοῦ ῥήματος ἀφορμῆς 
ἀνατρέπειν. τὴν ζύμ. τὴν τὸν ἀνάβατον ἄρτον αἴρουσαν. ἴοι τὰ αἱ-- 

τιάματα τῆς “ατινικῆς ἐκκλ ἡσίας (14. 8, 495.): οὐ γράφουσι Μικρὰ 

- ζυμοῖ, ἀλλὰ φϑείρει, ἐκ τούτου τὸ ἔνζυμον ἐκβάλλειν πειρώμενοι. 

1. ἐκκαϑαρατε ς. ΑΒΡΕΕΘ 8] ἴογοϑο ἃ 6 ἔ β τὰ νυ! (6. 8πὶ ἧι ἀθπι ἃ ΒΔΥ] 

101) 41 τυ ΟΙὁω Βδ8β ΟἿγ Οες Μοίοπίἰοτίδ,1 μρἱδὶ τη .. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) 

ΤΙὝΙΒΟΗΈΝΡΟΒΕ. Ν, Τ, Εάϊι. 1. 518 
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νέον φύραμα, καϑώς ἐστε ἄξυμοι" καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύϑη 
Υ͂ ΄ [4 ’ 4 3 ᾿ - 2 ᾽ 

Χριστός. 8 ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἔν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ 
’, δ ’ 2 2. 2 5 42) ν.» , 

κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληϑ είας. 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 
10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέχταις 

καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου 
ἐξελθεῖν. 11 τυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις 
3 Ἁ 2 .ὔ . ’ Ἃ , Ἃ 3 ᾽ Ἁ 

ἄδελφος ὀνομαζόμενος 1] πόρνος ἢ πλεονέχτης ἢ εἰδωλολατρὴης ἢ 

λοίδορος ἢ μέϑυσος ἢ ἄρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσϑίειν. 12 τί 

δα οὖν 6. ΟΙ, ἃ] Ρῖὴ 50ΓΡ 81 Τμᾶτὶ ΤῊΡΙ Οὐἶδὶ ἡμῶν 6. ΑΒΟἾΘΕΡΑ 1]. 
46, ἱξ νῷ δορ δοίῃ ΟἹθὰ Οὐβϑᾶθρ6 (β8 438 νατίδηΐ 1885) 181 Ἐ αι 51881309 
ΑΔ Ρίο] δρ ΕρΙρ 221: Μοῖοπ 8ἃρΡ Ερίρῃ Ογνϑάου 205 (γι Ογρ Τοτί Αἵ- 
616] ΑἸηρτβί Ηἰοσ ἀυρ386Ρ6 4]... ς (6090) Αἀὰ ὑπὲρ ἥμίὼν (. 1, 81 Ρ]Γ 
ΒΥΓΟΙΣ ρῸ 4] Οτΐ (ει 3 ναγίδηϊ τη88) ΔΙ οἰ μποὰ ΟἾγ2 Τμᾶχὶ ΟΠ σοη 3 Ρ9- 
ΑἸ 5085 ΤῊΡΙ Οδο. Ττγδοίδι Ἰοσαα δίς. οοιημι. οτ.  ἐτυϑη α. ΑΒ(Ο 
δι) ΒΈΕΟΣ, οἷο... ςθ (Ξξες 6 52) εϑυϑη «. τηΐη αἵ ν αν ῥδῃς (νἱχ δηΐῃ 

αβἰ δἀὰ οσσου, ααὶ ἰάοθτα ἱμναβὶΐ ΟἹ θα Ὁ141149 ἃ ννοῖβί ΟἿ κοι 439 Σῃ θα ρὰγ 

Οεςθα) [Εα ο Χ- 
8. εορταζωμιεν (εἴ. ἃ 6 5 τὸ νρ οἴο) ο. ΒΟΕΟῚΣ, οἷο... ΑὉὲ δὶ τυ βὺ 
-ζομεν [ μηδὲ... Β Οτ' μη ] πονήριας .. Εα ποργέιας, αὶ πεηιιήξέαε ἐ ζο:- 
μϊοαϊδίοπί. ΟΥ̓ Βὰς Παιδβέϊη ἀ14]114 : τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σύμβολον τῶν ανὺύ- 
μων, ἵνα μὴ τὰ παλαιὰ τῆς κακῆς ζύμης πράττητε.  εελικρενειας : [188 
Ὁ 8] Η] .. ΑΡ οὐ ἜΡΟΙ, ἃ] -ριας. Αἱ οἴ δὰ 2. 60 1, 12 οἱ 2, 17 υὐἱ 
ῬϑΌΟΪΟΣΕΒ -νιας. 

9. ἐγραψα υμι. ε. τ. ἐπιστολή : αυογϑιπὴ ἰδίϑ βρϑοίθηΐ ἀαδουῖ ας δὺ ΟΥ 
οδΙ91, ἰΐϑιη ἃ βανϑγίαηο οἱ Ρ]οίϊο ρ. 99. [ μη συναναμιζνυσϑαι .. Ὀδ 

(β6 "Ἐ" σοβϑεϊ αὶ -σϑαι!) 841] δ]ῖᾳ -σϑε, ἰίθιη  ρ'νρ βὸ βυγυῖ πὸ (5 ποὺ 
ἐ π6) σοπιηιϊϑοσαπιπὶ 

10. οὐ παντως ὁ. ΑΒΟΡ ΕΘ 8138 ἴ νρ οορ βυγ Οὐἷπῦ Τοσί Τ,οἱ 4] τὰ... ς 
(6 050) ργϑϑῆι καὶ 6. Ὁ ΚΛὴῚ, Δ] Ρ]ῈΥ ΒΥΥΡ ἃ] Ογοδϑῖ (ἢν Τμάχι ΤΡ Οες 
] και αρπαξιν (6) ο. ΑΒορ Εα 815 (ἴδπι 87. ἡ καὶ) ἃ ἔξ .. ς ἡ αρπ. 
ο. ΓΟ ΕΙ, 81 Ἰοθ6 Ρ] νν ρῥὶογ ΟἿγ Τμάτγίὶ 4] Οὐἶδὲ 1, οἱ ἃἱ [ὠφει- 

λετε (Ἰϊ νᾳ αἴλοφιιίη ἀεδιιεναἰΐ8) ς. (6}0᾽) ΑΟΡΈΕΟΙ, 8] τὰ 1 νῷ ΒΥΓΤ ΘΟΡ 
41 δὰ Οτἰπὶ Τοτῖ 1,01} 8] .. ς οφειλετε 6. Β 8] Ρ] ΟἿγν Τμάγχί ἃ] 

11. νυνε 6. σὉ "ΕΥ̓ ΔἿΓ ἃ] Ὁ] Οχγόδί Οηγὶ ΤΡ Οδο... ἴῃ γυν 6. ΑΒΕΘΙ, 8] 
τὴ Β885 ΟἾγχΐ Τπάγί βονογίδποδι δι Ϊ ἢ : ἴα γε (σὲ ἴθ φωΐ ξγαϊον πο- 
πιϊπαίμν ε8ἰ [Β6ἃ ἔα 81] οἸη] )ογπὶσ.) ἰΐθιηι (ποριϊμαΐ" Ὑ 6] -ποϑίμ" Ῥ͵Ὸ ογομί. 
ἢ) ἃ ὁ Βυγαῖγ οὸρ δῦϑ 1[τἰπὶ Τοῦ Αὐρϑ]ᾳ 4] τὰ .. ς (ΞΞ ΟΡ 52) ἤ : δὶς 
Β. ἢ (δὴ ἡ πορν. ἡ πλ. πονύτῃ βίίομυτω 6416011) οἱ (δὲ φιΐβ 7γαΐον' ποπιΐ- 
παΐων αἰ) ἢ ξ, ἰΐθηη δὺρ Αὐρ8890Ρ9 ἃ] ] πορνος ἡ πλ. οἷο (18 οἷ. ΟΥ̓ ἃ] 
τὴῖι [τἰπὉ 1, οἱ 41)... ὁ πορν. ἡ μεϑυσ. ἡ ειἰδωλ. ἡ λοιδι ἡ πλεον. ἡ αρπ. 
Βα] 6 Σ ναγδηὶ 8] ρας { μῆδε (οἴ. ΟἸοτα ΟΥ̓Δ] ταῦ) .. Α μῆ» Ἐα μῆτε 
(ξ πο ἐ π660) 



Οομίγα ᾿ἰἴ68 ἰῃ δοο] Βα οτγίϑϑ. 160Ο0.6,ῦ5. 823 

, ᾿ 2..Α - ἣ 

γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 18 τοὺς "Ὀετ, τ. 
ἌἊΨ»ὮΦἢ [4 Α ΠῚ ’ Α Α 3 ς - 2 - 

δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ υμῶν αὐτῶν». 

ΥΙ. 
- [4 - -«- 

1 Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσϑαι 
ΣΝ “- 5 (7) 4 ΝΟΣ» ΚΝ" “- ς»ν . 2 » σ ε 
ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχι ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ 

- Ἁ ς» 

ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ δἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνά- 
Η͂ Ν᾽ - 

ξιοί ἐστε. κριτηρίων ἐλαχίστων; ὃ οὐκ οἰδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦ- 
; δι μ᾿ ᾿ 

μεν, μήτιγε βιωτικά; 4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς 
"Ὁ ’ 3 -« 5 λ ὔ ’ » 49. ἢ ᾿Ὶ 39 

ἑξουϑενημένγους ὃν τῃ ἐχκλησιᾳ, τουτοὺυς καϑίιζετε; πρὸς ἔντρο- 
Α ς»“ ’ ἰχέ 2 μ᾿ ». ςζᾧ»" ᾿ 4λ ἢ κα ’ 

πῇν υμῖν λέγω. οὐτῶς οὐχ ἔνι ἕν υμῖν σοφὺς οὐδὲ εἰς ὃς δυνησέται 18, 84. 

12. τι... ΕἘα δὶ εὐ καὶ ς. ῬΕῚ, 8] ΙΟῃρθ Ρ] 90 5.Ὑ} 8] (65:06) ΟἿγν Τπάτγί 
ΤᾺΡὮἢ Οδο.. 690 Τ.η οἵ 6. ΑΒΟΕΑ δ] ἰδ νρ Ἢ ΒΥΤ ΔΙῚ 8515 Οτγϑδὶ Ομτὶ 
(βθἃ ποῃπῖοβο 6 51], ΜΈ) ρρ]δὺ τὰ [ὑμεις.., οὗ ὑμας 

18. κρινεῖ ((ἰὰ οἀᾷ αὐ να ἐγ Ρ] ἢ αὶ νῷ οὸΡ δύτη Ἡ οἸηΏ, ἰά6ῃλ ΘΟἸΩΤΆΘἢ- 
ἰδηίαν ΟἿν Τπάτί ΤΒΡΒ) .. ς (ΞΞ 6Ὁ 852) κρίνει (ἴα 1, 4] αὐ νᾶϊν βαῖ τὰ 
ἃ 6 ροὸ 5γγαϊγ ΔΥΡ)}} [χη χρένετε, δ τοὺς οἱ κρενεῖ; } ἐξαρατε ο., ΑΒΟΡἙα 
81 Ρχὰ ἰῦ νϑ 50 Θ0Ρ ἃ] Οσ (ἰΐθιη οοσίβ ἐξαρατε ὑρῈτ πη) ρρἷδὺ... ς χαὶ 

(οι αὉ 82) ἐξαρειτε (-ρατε αΡ΄) ο. ἜΙ, 8] Ρ] (ΒυῪ ἐοϊίίο ατιέδπι, 
ΒΥΤΡ 6οἐ ἐοἰζὴ6 εἴς) ΟἿγ (οτὰ καεῦ, ᾿φϑυηῖποβο 1 ρατε Ββῖπθ καὶ) ΤὙπαᾶγί ΤῊΡΗ 

Οδο (:: ΟΧΧ καὶ ἐξαρεῖς [- εἴτε] τ. πον. ἐξ ὑμι. αὐτῶν) | τον (1 οἱ. 
Αὑρ -- »πδ6 αἷξ τὸ πονηρόν, ἷ. 6. ἢο6 τηϑ] σπατη, 868 τὸν πονηρόν, αποᾶ͵ 
δϑί Βᾶπο τηδ] ρηυτῃ) .. ἃ] ρδὰο ΤΗατὶ ΤΉΡΏΠΙΒ τὸ 

ΥἹΙ. 1. ὑμῶν (οἴ. ΟἸοα ΟὨγ2 ΤΏΡΗ Οδ0) .. Α 4] τι (00 ΒΥγΓ (πο ἰδ να 
50) Ομνῖ Ὑπᾶγι ργϑϑιὰ εξ [πρ. τὸν (Β οἵῃ) ἑτέρον (119. ΟἿν ΤῊΡΒ 

αδελφον αὐτου) .. ΘΕΡα 119. ἴ{ Ον Τμᾶγχε ΤῊΡΕ ΟΥρΡ 8] δηίβ πραγμαὰ 

Ροη . : 
2. ἤ 6. ΑΒΟΡἘΑ δἱ τὰ ἰΐ νὲξ ΔυΊΏ ΒΥΥ ΒΥῪΡ ο." (ἔρ νῷ ΟΥΡ Αυρ 8] απ 
πιοϑοϊ(ῖ8; ἃ 6 ΑτὴὉ Απιθτδὶ απὸ πδϑοϊ,18) ΟἹ Θὰ ΟΕγ δὰ ΤῊΡΆ ρρἰλἴ (νἸὰ6 
δηϊ6) .. ς (ΞΞ αν 85) οτὰ 6. ΚΛ ΕΙΣ, 8] Ρ] οορ ἢ 412 Τμάτγι Τμάοχτθορ 66 
Ι εἰ (Εα βν .. 9" ἃ ΗΙ]2 οἵχ 

8. εγδυβ 8. 4. δ. θ. οὐκ '5ᾳ ἀπίστων οἵη Α[μητιχε.. Εα ποόσω μαλλον 
- (ἔξ νρ Ρε] Βϑὰ φιαηίο πιαρβ) ' 

4. μὲν ουν (ἴϊ νρ ἐσίξιιν).. Ἐαὰ γουν [Ε εαν ἔχεται 

ὅ. λέγω ς. ΘΈΕΟΙ, 8] αὐ γα ἐγ οταπ, ἰΐθμι (100) ἰὰ νῷ οἷο ἢν Τπάγί οἷς 
ον πὶ λαλὼ 6. Β Ϊ ἔνε 6. ΒΟΙ, ἃ] ῥ᾽ υβθ0 (τ Τμᾶτι δια 818... ς (ΞΞ αὖ 
32) ἔστιν 6. ΘΕΕ6 8] πιὰ Αἴ | σοφ. ουδὲ εἰς 6. Ὁ Ἶ, δ] Ἰοῆρθ Η] νῇ 

ΒΥ ΑΥΡ ΟἿγ (ἐν ὑμι. ροβὲ σοφ. Ροπ) Τηᾶτὶ ΤῊΡΆ Οδς ρῥρἱ δ᾽ μιὰ (ἰΐθτα 
ουδὲ εἰς σοφ., φιΐθχιαηι βϑαρίθηδ, ἘῸ 418 ἢ ρὶ Αὐὰρ 4152) .. [μὰ οὔυδεις 
σοῴ. ς. ΒΟ 81ὅ οορ Ὅϑιι.. ΘΟθ΄ σοφος οτηΐββϑὶβ οὐδὲ εἰς 6. ν᾽ ἃ δοίῃ 
ΑἸ [ος ..1, δὰ ου 
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834 1060.6,6. Οομέγα [168 οοτϑ οχίοσίϑθ. Γαδέοτχαμῃι 6δί 

διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ 
ἀδελφοῦ κρίνδται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; 1 ἤδη μὲν οὖν ὅλως 
ἥττημα ὑμῖν ἐστίν, ὅτι κρίματα ἔχετε μεϑ᾽ ἑαυτῶν. διὰ τί οὐχὶ 
μᾶλλον ἀδικεῖσϑε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσϑε; 8 ἀλλὰ ὑμεῖς 

θ4 6,81, ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς. 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
πν Ὦ τ ἄδικοι ϑεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσϑε᾽ οὔτε 

; Υ̓ 5 ’ » Α ᾿Υ͂ Α ᾿ 3 

πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὐτὲ μοιχοί οὐτὲ μαλακοι οὔτ αἀρσενο- 

κοῖται 10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέϑυσοι, οὐ λοίδοροι, 
1] ΩΥ ’ - 3 ’ Α - 

οὐχ ἄρπαγες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 11 καὶ ταῦτα 

τινὲς ἧτε᾽ ἀλλὰ ἀπελούσασϑε, ἀλλὰ ἡγιάσϑητε, ἀλλὰ ἐδικαιώϑητε 
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

6. τουτο .. Ὁ 813 ΒγγρΡ Ὧϑ Τῃάτγί ταῦυτὰ (0 τουταὰ Ὡθρ]θοῖο ὁ ΡῥΥἹοσο) 
[ ἐπε... Ὁ" μετα [ ΕἘαὰ ἔξ δἀὰ ἴῃ ἢ, καὶ ουὅ (816) ἐπε αγιων 

Ἵ. Ὁ" δἱὅ οοὸρ ἴδ γᾷ ρηὶδῖ οἵχὰ οὖν (ΒΥ1Ρ ΒΔὉ 6.ἢ)[ἃ ΒΥ δϑῖῃτο (4116 8βοὰ 
Ἰἰθδγο δϑίβΡΡ) οὔχὰ ὅλως | τμεἐἣν ς. ΑΒΟΡΕῚ, 8] Ἰοῆρδ ρΡ] ἃ 6 Θ0ρ 8] Β88 
ΟἿγ Τμᾶτίὶ Απίϊοοι 57: 16. 4], ς (ΞΞ ΟὉ 52) ῥσϑϑῃλ εν ὁ. ταΐῃ ταὶ ἔ τᾷ δ] 
ΤῊΡὮ ΟΥἶδί ΟΥρ Αἱ | αδικ. ἴατη αποστερ. .. 1, ἀποστ. ἴατα αδικ. 

8. αλλα ς. ΑΒΟΡ ἘΕΥΑΙΪΓ ρος... ὈἿ, 8] αλλ] ΡῈ ἃ ὁ αποστερ. κ. αδικειτ. 
] τουτο (ΟἸ] 6 τους) 6. ΑΒΟΡῈΕ 417 ἃ 6 ἢ νβ Θ0Ρ 815 Απίοοι ΟΥΡ 8]... 

ς ταυτα «.1, ἃ] ΙΟηρ6 Ρ] ΒΥ1Ρ 41] ΟἿγ Τῃάτγί 8] 

9. ϑεοιυ βασιλ. ὁ. ΑΒΟΡΕ 815,. ς (ΞΞ 6" 52, βεὰ 6Ρ βασ. ϑε. «1 Αἱ 

Ὀ]οσ ἃ 6 ἔνρ 8] υἱ νάϊ οὔθ ΟἸθα ΟἿν Τματί 4] [τἷπὲ ΟΥΡ δἱ |. οὔτε 
ΒΘΙΏΡΟΙ -. ΡΕ οὐδὲ. Οτϑ᾽ 306 10 μὶο; μὴ πλανᾶσϑε" ϑεὸς οὐ μυκτη- 
ρίζεται (:: 6 68] 6, 1.)" εἴτε πόρνος εἴτε μοιχὸς εἴτε μαλακὸς εἴτε ἀρ- 
σενοκοίτης εἴτε κλέπτης εἴτε μέϑυσος εἴτε λοίδορος εἴτε ἅρπαξ βασ. 
ϑε. οὐ κληρ. 

10. οὔτε ὈΪΒ .. ΡῈ οὐδὲ [οὔτε κλεπτ. ο. πλεον. ὁ. ΒΟ ο Ρ Ὲ 8] Ἰοηξε 
Ρ] ἃ 6 ἔνῃᾳ ὁορ δείἢ αἿΓ 4] ΟἸοα ̓  ΜοιμΘΡΙΡ 518. Οδο 1τἰθὶ Αὐρβϑερθ 
Α] -. ΒΡ, 4] Ρ] 520 βυγυτ Αγρ ΟἸοξ Οἷγ Τματὶ διὰ ΤῊΡὮ οὔτε 
πλεον. (ῃαθο οἵχὰ ἃ16 Οὐ) οὔτε κλέπτ. [ οὐ μεϑυσ. ὁ. ΑΟ 8415 ΟἸδαΐ 
ΑἸΠ358. οἐ [ᾧὃ"Ὀ5-] Α0}19 ΤΙ] γτ38 ΟἿγν Τμάτί ΤδιΡΑΓῦ 888.» ς.-. ς Τ,η ουτεὲ 
([ὰ 6ἷ. Ὁ, β6ὰ υἘπ" βἷο : οὐτὲ) μεϑ. 6. ΒΡῈ: 8] Ἰοῆρθ Ρ}] ἃ 6 ἢ ῥ'ὶ ὁὺρ 
ΒΥΓΟΪΓ 4] (Β6ἃ μδθ νν οἵηη οἵ. οὔτε λον. οὔτε αρσπ.) ΟἸδῃχ' Γρπἰδῖρο] 36 
ΜοΙΒΘΡΙΡΕ δ18. ο(ἴ8δ Ῥρ- ΑἸῊ 332. ρ6[389 ΤΡ Οδς [οὐ 866 .. δ  οὐτε] 
Ὀ ΡῈ ϑέου βασιλ. [οὐ κλήρ. 6.1, 81 Ρ] ΟἸοταθῖ8 Οτ 8, 366 οὐ Ογοόδίτοῖ 
Ισηϊμίρο 261 ροχοὐδὰα 35. ρίϑγη ΑἸἢ 358 ρχτηβ8 τὰ Ῥρ- Αἰ ἢαὺ δὰ ΑὨ 589 ΟἿγ 

ἸΩ0803 Ογγθγάά Τηάγὶ (δὰ ἢ. 1.) ΤῊΡΕ .. αὉ0 Τὰ οἵἷχὰ οὗ 6. ΑΒΟΡῈ 8] 
ον θ 39 Ιρηΐδίρο0] οχοδα3 (Ἰξρτὴ 413 κληρονομήσαι δυνανται Α08αᾳ οὐ) Μοίδ 
ΘΡῚΡᾺ δὅ18. οι ὅ8δ 1}} 2346 ΑἸῊ 3683 ρχοοά 1 (ρᾷϊοΥ : νοὰπὶ ἴῃ ΒΘ Ε. ἀ6βὲϊ οὐ 8ὺ- 

Ροναδί, ἀχραηοῖ, 685) [Ρ8-] Δ. 19 Ρ5- ΑἸ 335 ΟἿγ Ογγϑάοσ 418 Τη γι 
δ Οθα; ἰΐθηι ῬΟΙγς 388 (4ΠΠπα 1} ἰθότα : καλὸν γὰρ τὸ ἀνακόπτεσϑαι 
ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι πᾶσα ἐπιϑ. κατὰ τοῦ πνεύμ. 
στρατεύεται, καὶ οὔτε πόρνοι οὔτε μαλ. οὔτ. ἄρσεν. βασ. ϑε. κληρ. 
οὔτε οἱ ποιοῦντες τὰ ἀτοπα) 



τ ρησμι. ἸΡΒΟΣΆΠ ΘΟΥΡΟΓΆΙΩ Βδηο 88. 10.6.18. 838 

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει" πάντα μοι 10, 38. 
ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασϑήσομαι ὑπό τινος. 18 τὰ βρώ- 
ματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν" ὃ δὲ ϑεὸς καὶ 

ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ 
ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι 14 ὁ δὲ ϑεὸς καὶ ξοϑάνς, 

τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
10 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ἄρας κ, τ΄. 

οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 10 οὐκ 

οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, μὲ το δ΄ 
ς 886, 81. 

φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 11 ὃ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν 

πνεῦμα ἔστιν. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν 

11. αλλα ἴογ 6. ΑΒρ(δθ6α ρΥῖτα ὑἘΛ ; Ὁ" αλλὴὲ οἷο... ὁ ἴον αλλ, 866 οἱ ἰογί 
Οἵ. 1... ς ἰογ ]ο60 αλλ 6. ΟΙ, οἰο [τὖ ο. ΑΡ ΤΡ, ἃ] Ἰομρθ Ρ] (ΒυυῪρΡ νἱᾶθ 

ΡΟΒ[) 87.Ρ 8] ΤὩρἢ Οδο .. Ὁ Ὲ ἃ] ἃ 6 141 Ογγϑοῖθδ [τἴπ3 Τονὶ Ια ΐπὶ 
Αὐρὖ 8] τὸ χυ, ἰΐίϑιη ΒοναΐΓ 4] ἔ νο ΒΥ οὖ βυΥρ (86εἃ ἡμων οἷ χὺ ς.ἢ) 8] 
Αἰ 1ξοτλαΐδὺξ Τ)1ὰ8 Ἐρ᾿ρ598 4] Ιγἰδύ: Ογὶπὶ ΟΥρ 4] ἡμων τῦ χὺ : ἴῃς 
Τα [ημ.} τὸ χὺ (ΟἸ αὶ 386 ἢ}} ηἰβὶ τοὺ κυρίου Ππαρϑί ομιῖββο. αἰσοα εν», 
161 ἐμᾶνδοῦ 53:1} ποϑίγῇ) 

12. παντα μοι εξεστιν : δος αἰτοᾳ ἰοοο Τπάτι (ο[. ἴῃ οδὲ 198) κατ΄ ἐρώ-- 
τησιν ἀναγνωστέον ἀϊοῖϊ!, εἶτα κατὰ ἀπόκρισιν ,,ἀλλ᾽ οὐ πά. συμφ." 
γαλλ᾽ οὐκ ἐ. ἐξ. ὑ, τιν.“ [μου ρὺ .. ΟἸθιι τμεν ν6] μιν, ΟΥἩ μὲν γαρ, 
1τῖπι Τοτὶ ΟΥΡ Αὐδ' οἵα [ ῃ" συνφερεε [ μοε 566 (δρῃοβοῖξ ΟἹ 6ῃ.: μὴ 
γὰρ οὐ πά. μοι ἔξεστιν; ἀλλ᾽ οὐκ ἐξουσ., ἰΐοτα Ατὰ5 Αὐξ 81) «. Ο οτὴ 

14. ἡμὰς ο. ΑΒΟΡΕΚΙ, ἃ] Ιοηρα ρΗ] νν αἱ νὰϊγ οτηη ῬοΪγ 518 4] 9] Ιτἷμὺ 4] 
Ρ].. ς9 ((ου ς 6Ὁ 532) ὑμας 6. τηΐη αὐ ναΐγ ρϑὰς (βῖς 6χ δὕσοόῦθ δαϊ- 

ἤματα νά τ) [ ἐξεγερεν ὁ. ΟΡ ἜΚΙ, ἃ] υἂὐ νάϊ ἔδεγθ οἵηὴ ἢ νᾷ (888 νἱᾶθβ 
Ῥοϑβί) ΒΥ ΟΡ ΔΙΥ 81 ΑἸΔ ([188, βεἀθἃ ἐγερει) ΟἿγ Ὑμάγὶ 4] [τἰπὶ Αὐ- 
688] Τοτῦ 4] τὴὰ .. [μη ἐξεγέευρει 6. ΑὉ 4132 ἃ 6... Β 67." εξηγευρε (ἴδθαι 

ΔΙᾺ ὮΔΥ] διιϑοϊίαυϊί, Β6ἃ ρῬΕγβδθρο υ δὲ ὁ σοπδιηδαηίατ) 

15. οὐκ... Ἐ6 Ἀγϑϑιῃ ἢ, ἰίϑῃῃ ἢ αὶ απ πεϑοῖ 8 (ἃ 6 νρ οἵζῃ ἀἈ) Ι υμῶν ..Α 

μων | ΒΑΕ οπὶ ἐστιν [ αρας (εἴ. ΟΥ 1)141141 Ογτίομδθδ (Ἣν Τμάγι 4] [χἰπὶ 
Τ,οἰ Γ ΟΥΡ 841) .. δὶ μ᾽ υ880 [14.346 (ββᾳυϊίας ποιησομεν)ὴ Ὠδιαΐχὺ θὰ αρα, 
ἰΐθτι ἡ αραὰ Εα (5 αἡ ἐοϊζοπ8) 1 ΘΈΕα ἰδ νρ 41] [γἰῦ ΟΥρ Τωοϊ 8] οἰ" 

μέλη πορνῆς (ποῃ Οἦ Ὠΐ8] ἃ] ταυ) 

16. οὐκ 6. ΡΕΚΙ, 81 ἔθγθηθ βυὺρ Μοΐοῃ ἂρ Ερὶρῃ ἰΐθιῃᾳ ΕρῚΡρἢ Ὁ 4] [ὈΡ8-] 
Αἰ3,. 4 Ὁ 141 1Ὑ1Ὲ1, 1. 618,38 Τηάγίοα 1οηηαθ 8:18 ῬΑ ΤῊΡΙ Τοσί... ς μὰ 
ΡΤϑθη ἤ ὁ. ΑΒΟΕα 8] μη νυν 0] (ἢ νβ 41] Ηἶδϑὺ 8] απ πεβοῦξί, ἃ ὁ ΟΥρ με! 
ατιὸ πιέ86., ᾷὶ αὮ ἑ ατὸ π686.) ΟἸοτα ΜοΙΒΘΡΙΡμδΤθ Οἢν ΤῊ ἀνθ Ῥῃοιέδιιδορο 
ΟΥἶαὶ ΟΥΡ αἱ (:: ν. 19. πϑῖο αἱ νά τγ οἵὰ ἤ) φησιν 6. ΒΌΡΕΕΘΚΙ, 8] υἱ 
νάϊγ οὐμῃ ἰΐ νῷ 4] οἵη Πί411541: Μοϊοπθρίρ 821 (ἢν Τηάγὺ 8] 1μοἱῇ αἱ .. 

Α Ερίρη8δδ ΟΥρ Απιῦ (Τοσῖ) οὔ, Βῖπο μὴ [φησ.] 

18. Εα φυγετε ὁ εαν.. θἢ 81 0 αν ] Βα αμαρταννει 



836 100.6,19. 1μ58 ὀοτροτα Ομ γ ϑ8η185 βαμοία. 6 

’ Υ̓ 3 » “ ’ έ 3 Η εὖ 4 , 5 " 

ποιήσῃ ἄνϑρωπος ἐχτὸς τοῦ σώματός ἐστιν᾽ ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ 
8, 18. ἴδιον σῶμα ἃ ἔνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν ναὸς οὐδ, ἰδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἰδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμ ὃς 

Ἂν ςφ»ν ἐς τ 4 “- 4 2 ἘΝ 
τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἔστιν, οὐ ἔχετε ἀπὸ ϑεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ 
ε - 2 , ᾿ “ς ’ ἢ 4 ᾿ 3 » 

τ,38. ἑαυτῶν; 20 ἡγοράσϑητε γὰρ τιμῆς᾽ δοξάσατε δὴ τὸν ϑεὸν ἐν τῷ 
σώματι ὑμῶν. 

ΝΠ. 

νιον ξ , ᾿ ἢ “ 
1 Περι δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μῇ ἅπτε. 
:᾿ Ά - ΄. 

σϑαι᾿ 2 διὰ δὲ τὰς πορτείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, 
αε ’ Α ΤΥ » 5 3 “- Ἁ ς .»ϑ. 1 ᾿ 

καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. ὃ τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφει- 
Α 3 ᾽ « ᾽ Ἁ Δ ς- Α -- 4 ’ «ς Ὶ - Γω 

λὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου 

19, τα σωματα (6) 65. ΑἾἶτ, ἃ] ρ]υ 8640 οορ ὈΆΒΙΩ ΒΥΓΡ ΓῺ 51 Ογ3 (εἴ. 

981119) ὙΓΘΕΠΘΡΙΡΒδΤθ Ἀ14 (οἰθτϑ 6 ε180) ὅθγαρ [Ρ5-]Α4[3»4 Βαβίδὺ Ουχδείϑ 
ΤΠπαγιβ3 ΟΥτγ 8 ΑἸπτΙοΉ}}19 1) 141 {Ὑ1Π1, 7 668,38 λα ΤῊΡΙ Η:1399 ΗοΣ 
Αὐρ ΑἸρυβί ὙῚρ (Ἰἴθτὰ ηιοηιδγα νοϑίγα γσ Ατὰ ΡῈ] Εἂ]ρΡ Β6α)... ς [μη 

τὸ σωμα ς. Α" (νᾶ) ΒΟΡΕΚΟΚ 81 μὴ Ὁ βγγ ΟἿγ Ἐμάγι ἴχὺ Οος ΟΥἶπί 
(118 6χ ρρἱδῇ) (:: ν. 20. τῶ σωματιν ποὴ βποὶ πἶϑὶ αἀποᾶ οορ Ὠϊά 

τοις σωμασιν, πιοριδγῖθ ΕΡΡΏ, εογάϊδιιϑ Ὑ 1α1) [ αγιου πνευμ. (εἴ. Μοί 

Θρῖρῃ Ὠ]ϊὰ 4] ρ]) .. Β ἃ] ἔ σρ (μοι ἃ 6 ρ) ἃ] ρὶ ρῥρὶδί αἱ νά τν οἵη σρευμ. 
αγιον 

20. δὴ (1, δεῖ): οἱ. Ογγδοι89 Ὁ 1] γῖπ 1,17 4] τὴ ; ἰΐθτη οὐ» ΜοίΘΡΙΡὨδ19 [Ῥᾳ.] 
Αἴη3ν»4 (ΔὉἱ ῥγὸ 844 Ἰορίίυν τὸν ϑε. ἐνοικοῦντα ἐν ὑμῖν) .. ἃ 6 4] 1650 
Τπάτὶ ΤΏΡ (ϑεάμπβ δη, ΤὨρὨἰχί δὲ) τἶπὲ ΑἸ] δῖδθὺ ογῃς. σ᾽ πὰ νρ Ογρ 
1,οἷ 4] Ρ], ἰΐθιῃ υὐ νὰτγ ΟἿ (8εα ἀἰ ΠΕ τη88: δὴ αρατε, δή ἀρὰ, οἄϊποδο; 

δοξ. δὴ τον ϑὲε. τουτέστιν αρατε τὸν ϑε. ΑΙΠῸ] δ] αἄθη5 δοξασωμεὲν 

δὴ τ. ϑε., ἀρωμὲν τ. ϑε. εἰ6) καὶ ἀρατε (ὁὲ ρογίαϊε ν 6] αὖ τὴ εἕ ἐοϊ6)} 
ς (ΞΞ αὖ 82) δὰὰ ἰπ ἢ χαὸ ἐν τω πρνευματι μῶν ατινὰ ἐστιν του ϑέου 

δ. ΟΥ̓ ΡΈΛ κα, 8] Ἰοηρθ οὶ Βυγαῖγ 8] ΟἿγν ὙΠπάγιξ (5641 αὐτοι ῥὑτῸ 
του 9ε.) ΤΏΡΒ Οδς.. οἵὰ 6. ΑΒΟΕΕΟ 11. 40. 67. 11. 109. 1 (εἴ. 

τὴ) γᾷ σον θαβῖη δϑίμαϊγ ΜΓ ΡΙρΡ 519 )14 Ογτϑοῖβθ Ὁ) 14 {{|π1,7 ΤΠ Δ τὴ 
[γἶμὶ Τοχὶ ΟΥρ Τμοἱ 4] ρηῆι. Τυδοίαδι Ιος. Βδίο. οοτωτη. οὕ. 

ΨΙ. 1. ἐγραψατε 6. ΒΟ 17. 89. 46. 109. δ ἔχ" ΠδτΡΆΓΘΑ1 ΤΟΥΣ, ς μη 

δάὰ μοι ο. ΑΡΕΕΟΚΙ, 8] ρου ἃ 6 ἔς νρϑὰ οἰοἀά ΡῚ Ωρ Ὀδβιίη βυγῦῦ ΑἹ 
Οτοδ120 ΜΙ 6 (ἢ ὅθ0 ΟἿν Ὑπάγι 4] Ἠΐον Αὰρς Ατηδγβί αἱ 

2. Βα ἢ νᾷ βυγὰϊ 4] ΟΥἷπίὶ ΟὙρ 4] πὰ τὴν πορνιαν [ καὶ ἑεκαστη τ. ιδ. 
α. ἐχέτω (ΟἿΓ οτὴ ἐχ.): οἵ. ΟΥ 4] τὰ Οτἷπί Ογρ αἱ τὰ... Εα 418 ἔξ 
Τοτί οἵ (ΟἹ ογαδδέ αὔἴογί καλὸν υ8ᾳ γυναυκ. ἐχ. ἈΌδᾳ Γ6}}} 

8. οφενλὴν 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 6. 17, 46. 67.171. 1717. ἴὸ νᾳ οσορ θδβιὰ δϑίμαιγ 
δύτὰ ΟἹοα3 ΟΥϑ Μοίηνίταο ΟἿ γ3 (411018 ὀφειλομένην τυμή») ῥρὶδὲ οτμῃ 

εἰς (ΞΞ αὉ 82) οφειλομενὴν εὐγοιὰν 0. 1, ἃ] ΡΙ6γ βυγαῖρ 4] Τμᾶτὶ ΤᾺΡΒ 



φοπϊαρίο, 46 686]1}0αΐα, 46 ν᾽ ἀαἱταΐο. 100.7,8. 8217 
9 ᾿ . 

ἂᾳΨ σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ᾽ ὁμοίως δὲ καὶ ὃ ἀνὴρ τοῦ 
ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. Ὁ μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλή- 

3 ’ Ἃ ᾿, “- 

λους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσ- 
- ,. Ἁ « “] - - 

ευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἡτε, να μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς 
διὰ τὴν ἀχρασίαν ὑμῶν. θ᾽ τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ᾽ 
3 ; Α ὔ 3 ὔ Ἴ ἐ .ΞΣῚ ’ 

ἐπιταγήν. 1 ϑέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν" 
2 λῸῸὋἢ Η ,᾿ ’ 3 - 4 Ἁ ἰχά ς Α Ο 

ἀλλὰ ἕκαστος ἰδιον ἔχει χάρισμα ἐκ ϑεοῦ; ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. 
᾿ «- 3 ’ Ἁ “ “« 

8. “έγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μεί. 

Οδο. ΟΥ̓ Εοίομ. δοιωιη. οτ.[ἃ αποδιδετὼ [πα [δὲ] καὶ: οχὰ δὲ α δὅ. νροὰ 
(Θ64 ποὴ δὴ ἦι ἀθῃα ἢδγ] 101) ΒΥ 0Ρ ὑᾶβια δὺσ ΟΥὐἱ ΟἿΣ (ΠΟΏΙΔΟ501) 
Ονρ Ηΐϊουξ 4] 

4. αλλὰ ὉὈΪΐδ 6. ΑΒΟ (86ς εἴ. Ὁ) οἷς... ς αλλ α. ἢ (ΡΥ Ὁ, 866 ὉῪ 2) ἘΕ6Κ 
5117, ἃ] αἱ νὰ γ μ᾿] 

ὅ. Κα ἀποστερὴτε Ϊ εν μητι ἂν (Β οχὴ αὴ .. ΟἸθτὴ ἐν μη, Οὐ ἐαν μήτι 

σχολασῆτε ο. ΑΒΟΡΕΞΕΟ 8] ἔογοῖθ ΟΥξ Ογγδάογδβδ 4] τηὰ,. ς (ΞΞ ΟὉ 52) 
-ζητε ς. ΚΙ, ἃ] Ἰοηρθ Ρ] Μοινῖγβα ΟἸχ! ΤΗάτγί ἃ] [ τῇ προσευχή ο. ΑΒ 
ΟΡΕΕᾺ Δ] ρΡ] 810 [Ὁ ν β Θ0ρ Ὀᾶβιὴ στὰ 8] ΟἹ οτηδθῦ (ἡ δὲ ἐκ συμφώνου πρ. 
καιρὸν σχολαάζουσα τῇ προσευχῇ συξυγία) ἰΐδιιααθ αἱ νάϊ Τὶ δΡ 
ΟἸοτηδά8 (συμφωνίαν μὲν οὖν ἁρμόζεν προσευχῇ) Οτά (ἰοτηᾳ᾽ Οχἶμι3) 
ἘΡ ρ" 1945 4] ρ] ΟΥΡ αἱ οἵηη .. ς (ΞΞ 6" 52) ργϑειη τῇ νήηστεια καὶ (6. ΕἸ, 
Δ] ΡῚ ρὸ βυγαϊ ἃ] ΟἸγῖχ! (β6 ἃ ΠΟΏΙΔΟΒΟῖ ῃρ6 δΔΌΘ᾽ Θοχῃητα) ΤΒάτί (οὐχί 
δἴξοσ) Ογτὶ ΤὨρμΐχι, ΟΥἨ Βοίοῃ. σοττη. οσ. [ ητὲ (ἃ 6 οἱ) ὁ. (6 532) 
ΑΒΟΡΕΡΆ 8170 (80 ατὦ} Ὀάϑιὰ δοιὰ Οὐ Ὁ ίοη ΟΥσ δ 4] τι Αυρ 
58.606 (ἐβίοἰε) .. ς6 (ς συνερχησϑε ὁ. ΚΙ, ἃ] Ρ] Τματιῖ 41) συνερχεσϑε 
4. χτηΐη, ἰΐθλ 6ορΡ Βυγαϊ 4] Μοίῃ Ογ Τμῃάγιῖ ΤῊΡῺ (Ταῖδη οἱ ΟἹ δὶ 

γινεσϑε, ἢ 5ὶ νᾷ αἱ ρρἱδῦ τὰ τενεγεϊηιϊπῖ). Ττδοῖδι οἵ. Βοῖοἢ. σουαηλ, οσ. 
Β (Τ4}}0 ἂρ ΟἹ6η) ΜΘ ἢ οἵὰ ὑμῶν 

6. συνγνωμὴν ο. ΒΘΕα; ΑΔ] συγνῶμ... ς Τὰ 49. συγγν. ο. ΒΈ ΤΣ" 
Ἐκ51}11, οἴο 

4. δὲ (67) ο. ΑΟΡἘα δ]ὅ ἴ δὰ ἔμ ἀδιηϊα ἃ] οορ ρὸ Οτὐ᾽ Ογγϑϑδῦδ ΟΒγ; 
δι ΟΥΡ 8] ρῃὶ.. ς γαρ 6. Β0 ΘΙ ΚΙ, 4] Ἰοηρα }] νρϑά βγγὰϊγ ἃ] 
ΟἿγν (δά ἢ. 1.) ΤπᾶτνιΣ ΤΉΡΕ Οος [ἀλλὰ ς. ΒοΡ" οἷς... ς πῃ αλλο.α 
ΡΤ ἜΒΟΚΒΙΙ, ἃ] οογῖθ Ρ] { ἔχεν (Ὁ αὐ γαΐν δηΐθ ἐκαστ. ρου) χαρ. 6. ΑΒ 
ὈῈΕΟ 815 1Ὁ δὰ ἀθηιϊὰ 101] ἃ] Ὀδβίη οορ ΟἼθ Οὐ Ογγθϑδ ΟνΥρ Ηἰϊοσὶ.. 

ς (ΞΞ α6Ὁ 82) χαρ. ἐχ. 6. Κι, 8] Ιοπρθ Ρ] νρϑᾶ οἰοἀὰ 4114 ρ0 βυγὰϊν 4] 
ἘΡἢ 339 ΟἿν Ὑπάγε Δ] ρρίδῖ τὴὰ [ ϑέου .. ΡΕΡΘ 8] Ὑμάγεΐ ργάθ τοῦ 
[ὁ Ὀἷβ 6. ΑΒΟΡΕΕΘ 815 ΟἹϑ (εἰ. ΟΥδϑι125 βθῖη6}) Ογγθβδς ς ὅς 6. ΕΙ, 8] 
Ρἷοσ Οὐ ΕρΡᾺ 339 (ἢν Τμάσί δ] 

8. καλον.. ΑἸ Ῥύϑθϑιη οτι [αὐτοῖς 6. ΑΒΟΡ 6 418 ΒΥΤ ΘοΡ ΟΥ̓ ΔΕΙΣΤ Μοίἢ 
νἱγρα ΟγΥ Ερίρῃ4953 ΟἿν διὰ... ς (Ξ-. 6000 52) δᾶὰ ἐστιν ο. ν᾿ ΛΚ δ Ὲ 
ἘΠῚ γν 0] (βαἀὰ ἰΐ νρ εδὲ ἐ{118) Ὑπάτιί ΤΏΡ Οεδς [ἐὰν (Β αν») 6. ΑΒΡΕΕΑ 
ΕΙ, οἷο... Ο 4] ἰξ νρ Αυρ' δἱ πὰ δἀὰ οὐτως (868 4] ροϑὺ μεννωσιυ»), Ὠἷπο 

[μη [οὐτ.] 

ΘῈ χ 19, 1. 



Μὶ δ, 83. 

928 100.17,9. δ οοπϊυρίο θὲ ἀϊνοτίῖο. Οοπλαρίθπα ἀἰδραν. 

. ’ . “ νῶσιν ὡς κἀγώ" 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν᾽ κρεῖσσον 

γάρ ἔστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσϑαι. 10 τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγ- 
2 359." 3 Α [4 4 “-- 3 Α 3 Ὶ Α - 

γέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κυριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῇ 
3. 4 Ἁ - , ᾿Υ̓ μο - 2 ΑἉ 

γαι, 11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισϑῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἄνδρι καταλ- 
Α -. - Ἁ “ 

λαγήτω, καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω 
5». ΧΚ 3 ς ’ Υ 2 Ἁ - Υ̓ Υ̓ - ἰέ 

ἐγώ, οὐχ Ο κύριος, εἰ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὕτη 
ἊΣ ΝΗ ᾽ - ς 4 σ΄ 

συνευδυκεῖ οἰκεῖν μετ΄ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν᾽ 18 καὶ γυνὴ ἥτις 
᾽ τ - - - Α 

ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ 

ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυ- εἴϑι Ἡὐόν ον 
ναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἢ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ᾽ ἐπεὶ ἄρα τὰ 

’ ς δι », Ζ.. - νι δ᾽ ΚΟ - ΣΩδ “ κ“« τέκνα ὑμῶν ἀκάϑαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἀγιά ἐστιν. 1ῸὉ εἰ δὲ ὁ ἅπι- 
[ Ἁ 

στος χωρίζεται, χωριξέσϑω᾽ οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ 

8. χαγω.. ΕΞΕα Μείῃ καὶ ἐγὼ 

9. οὐκ ἐγκρατ. (Β᾽ ἢ ἐνχρ.) 6. ΑΒΟΘΕΚΙ, οἰς... Εα οὖ χρατειονται Ϊ γα- 
μησατωσαν .. ἘΑ 818 Ερ᾿ΡΒΑΣ ΟἾ ΓΒΔ] γαμευτωσαν (8. γαμητ.)} [ κρεισ- 
σον ὁ. ΑΟΕΟΚΒΙΙ, ἃ] αὐ ν Ὲγ Ρ] .. Τὴ -ττὸν ὁ. ΒΡῈ 8] (:: ο οἵ. δά 1, 
17. 12, 81. ῬΗΠῈ1, 28.) [υ Ἐ1ὺ σαὶ ϑγν. Μοιίηνίγεε Ογγογθέ ογῃ ἐστιν ([ 
οἵὰ γαρ) ] γαμησαυ: οἷ. ΟἸεταῖ Μοι Ογγν εὐ Ογγιγθά Οὴχ Ὑπάτε ΤΈΡΕΝ 
(ἰὰ πὰς γαμεισϑαιν) Οες... α΄ γαμειν ς. Οὔ 415 ΟἹϑιη] ἤδτη (Ο 6οθοπι}) 

10. αλλα ς. ΑΒονάϊτ ῃ" οἱἰς... ς αλλ ο. δ ἜῪΡ ΘΚ 11, δὶ οοξῖθ }] | χωρι- 

σϑηναν 6. ΒΟΚΙ, αἱ αἱ νᾶϊγ οἵηπ ΟἸο Ερ᾿Ρρἢ" 12 ΟἿΣ Τηᾶτί ΤΠ ΑπιΡϑτ61: 
ΤὨΡῊ Οεο.. μη χωριζεσϑαν 6. ΑΡΈΕΒα Β45 0868 Ερίρ893 

11. μενέτω εἰς... Εα ἴὖ νρῇ δὸ ΟΥρ δἱ μένειν αγαμον οἵ καταλλαγῆναι 

12. λέγω ἐγὼ 6. ΑΒΟ 8] 600} β8.Γ 866} ἃ] ΟἹδηὶ... ς ἐγὼ (Ρ ἢ ρσγϑβϑηιν οὐχὶ 
λεγὼ ἃ. ΘΈΡΟΚΙ, ἃ] ἸΙοηβθ Ρ] ἰΐνρ ἃ] ΟἿγν Ὑπάτγι αἱ 1τἷπῦ Αὐτὴν Ατρ αἱ 
(Οτ καγὼω λέγω καὶ οὐχ) οὐχ .. Εα" οὐκ αὕτη (λαες: ἰξ νῷ ἃ] αἱ νάϊγ 
τη)... ς αὐτή (1, ἃ] αὐτῇ) ὃ 

18. ητις.. ὉΓΕ6 815 1 νρ ΟἿν (πμοηϊμο8901) Τηάγιῖϊ Τῆρμεαάξ μρἱδὶ εἰ τις 
 οὐτος (6}γ΄) 6. ΑΒΟΡ ΕΘ 818 ἴ νρ ρὸ 6ορ αἱ Ογγδάουγϑα3 Οἢγ! Απρ δἱ 
οὐ ς αὐτὸς 6. Ὁ ἜΚΙ, Αἱ ΡΙΕΓ βυγα ΟἿγ (δὰ ἢ. 1.) Ὑμάγε ΤῊΡὮ Οες] 

Β εὐδοκεν [τὸν ανδρα (6) ὁ. ΑΒΟΡΕΡΑ 17. 81. 46. 1 νρ ρὸ ς0Ρ 8γΓ 
δοῖμαγ Αγιὴ Ογγδάογ Ἡΐον ΑῸρ ΑἸηδΥβὺ ΡῈ] Βοᾶ... ς αὐτὸν 6. ΚΙ, 8] ΡὈΙῸΣ 
Ὀδβηι ΒΥΓΡ ΔΙΓ 8] ΟἿγ Τμαγχί 4] Τοσὶ 

14. ἐν τή γυναύχν... ῬΈΕΡΕ 811 ἴἴ νῷ 5.1 ὺθ ΟἹοίῃ πιϑυίγτίασα (α ἃ Οο[6]} 
Τογῖ ἃ] (βοὴ ἰΐθτῃ Αὑρ' οχ δυοίοτ ἰαἰεςἀᾶ ρ(ἀϊδοτίθ) αἀ ἃ τη πιστὴ  αδελ- 
φω (60) 6. ΑΒΟΡ"ἜΕα 818 1Γ δορ Ὀδβη Αραδ Ηΐεσ!.. ς ανδρι ο. Ὁ ᾿ 
ΚΙ, δὶ ΡΙῸΣ νρ Βυγθγ 4] ΟἿγ Τ]|άγὶ ΤῊΡἢ Οὐδο ρῥρὶδὲ μὴ (βοα νῇ ΒΥΓ 

δγθ Ιντἷαὶ Το σὶ 4] τῶι [ποῃ ἰΐοια Απρ] δἂὰ τω πυστω) ] νυν ς. ΑΒοθ" 
οὐ ἾΚῚ, 8] αὐ νάϊγ οὐηη ΟἸ]θιη5ὅ5ι: Τηᾶγί ΟὨγτιο801 ΤῊΡΕ Οδς .. ἢ ἜΣΘ 
ΟἿγ νυνι ] ἐστιν βε6... Αὐᾶϊγ οχῃ (οι 6: 660) 

15. Ἑὰ 8] ΟἸἾσΙΔΟΒΟΙ οχη ἡ [ὑμας ὁ. ΑΟκ 89. 4θ. 78. ὁοΡ (ὉΡ Ἐπ 6101) 
81] δὰ ΤΈΡἢ ΡῈ] ϑβάμ) Βοὰ... ς 1.5 ἡμᾶς 6. ΒΡΕΡΟΙ, 8] ρῥ]6γ ἰΐ νξ 



Οἰτουχηοΐϑίο οἱ ΟἸ γ ϑεϊδηὶ. Π)6 βϑυνίβ. 1 00. 7,295. 829 

ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέχληκεν ὑμᾶς ὁ ϑεός. 16 τί γὰρ 

οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα 
σώσεις ; 11 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὃ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκλης 
κδν ὁ ϑεός, οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ῥωλησίαις πά- μὸ ὗν ς, 
σαις διατάσσομαι. 18 Περιτετμημένος τις ἐκλήϑη, μὴ ἐπισπάσϑω" 

ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις, μὴ περιτεμνέσϑω. 19 ἡ περιτομὴ οὐδέν 3) 5, 5. 
ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν ϑεοῦ. 
20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἡ ἐκλήϑη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 21 δοῦλος Ξ« 
ἐχλήϑης, μὴ σοι μελέτω᾽ ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύϑερος γενέσϑαι, 
μᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληϑεὶς δοῦλος ἀπελεύϑερος πο, 18. 
κυρίου ἐστίν᾽ ὁμοίως ὁ ἐλεύϑερος κληϑεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 

ξο θᾶβιῃ βύγαῦ 4] ΝΥβ8. (Δῃΐθα ἐχκαλεσὲν) ΟἿγν Τμᾶτι Ῥμοίοδι86 Ο6ο 
Απλρτϑὶ Ἷ 

16. Ρα γυνὴ εἴ ανὴρ Ϊ ἡ (] καὶ) τι... ἃ ἐν τὸ 

11. εἰ μη... δ17. 61." ΑἹ Ρ]Β᾽9 5Βγγρ τοῦ ἢ μή ς. ργϑδϑοϑαὰ οοπὶ. ὅδ’ 16 β 6" 
ἄπ 6886 ἀοοοῖ ΟἸγοδι180 (ὁ άθπι ἂΡ Οες!5: [αὐ άϊτο δεν τῖδηὶ ποιηΐπ6 7] 
Ιοσυαπίαγ οἵ ΔΡΡσοβδηίισ): ἕως τοῦ ,,7Ἶ μή “ς στίξον τελείαν (θ6ς οἀά 

στιγμὴ»), ἵνα ἤ οὕτως Ἢ τὶ οἶδας, ἄνερ εἰ τὴν γυν. σώσεις ἢ μή; τοῦτ᾽ 

ἔστιν ΠΠό6ϑεν οἶδας εἰ σώσεις ἢ μὴ σώσεις; οἷς [ ἐμέρισεν (α νροδᾶ 8116 
6ΟῸΡ "υϑϑῖωῃ 8] ροβί κυρ. ΡΟ}) .-. Β μέμερυκεν [ κυριος οὖ ϑέὲος 6. ΑΒΟΡΕΕῸ 

(α ξὶ 866 Ιο60 ὁ κι. Οὁ 3ε.) ΑΙ ἴξ νᾷ οὸρ Ῥδβῃὴ 80. 8] ρῥρίὶδ' τὴηὰ .. ς 
(ΞΞ ΟὉ 82) ϑεος οἱ κυριος ς, ΚΙ, 8] Ἰομρθ Ρ] ΒυυΡ ἃ] ΟἸν Τπάτὶ Αἱ...ὄ 
81} ρο ϑέος Ὀΐθ8. Ττδοῖαδί Ἰοσατα δίς. σοι. οΥ. ΕΑ ἢ βὶ καν ἕκαστον 
ὡς [8 ἴοϑῖ6 ΒΠ (πο ἰΐθπὶ Μαῖο ἢθς ΒΟἢ δαΐ Βαυῇ) οἵὰ οὐτ. πέρεπ. 
καὶ ] διατασσομαν .. Ὁ ἜΠΕΑ (ἄοσεο ἰξ να ρΡρ]8) διδασχω :: οἵ 4, 11. 

18. τις ἐκληϑὴ .. Ὁ ἜΒΑ ρὸ εἐχληϑη τις ] κεχλήται τις 6. ΑΒΌἾῬα 

(Θεὰ τις κεκλ.) 11. 81. 81. 46. 4] (ἀἴετῃ ἢος ογάϊΐηθ ρὸ 6οΡ Ὀ881)).. ς 

τις ἐκληϑὴ ο. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] Ρ]δγ (θοάριῃ ογάΐῃο 1 νρ 41) ΟἿγν Τάτ δ] 
[μη ἐκλήϑη; εἱ κέκλ. τις; 

19. Εα οἴῃ ἡ ρζ | Εα 815 ρίυατεοδβνο ἔ ρὶ ΔΌ ἐστιν δὰ ἐστιν ἰγδηβι αηΐ 

20. ἐν ταιυτὴ ..Α.ἐν τουτὼ 

21. 1ῃ ἐκλήϑης; αλλ (υ" αλλα) εὐ καὶ (ἃ ε νΒ 8ε( εὐ 8) .. κα ἔς νρῖ δὰ 
ΟΡ ὕᾶβπι ομὴ καὶ (50 86 ἑαηιείβὲ ροΐεϑ, ΒΥΥ ΔΥΡ φιρπ εἰΐαπι δὲ ροίε8) 
Ι μαλλον χρῆσαν (ἰϊ νᾷ κμέογε, ἰΐθτη 5ὸ υϑϑπὶ ΒυΥΡ 81; 6ορ 7αοϊίο): εἴ 
ΟἿἷν τοῦτ᾽ ἔστι μᾶλλ. δούλευε -- καὶ οὐκ ἀγνοοῦμεν ὅτι τινὲς τὸ ,μᾶλλ. 
χρ." περὲ ἐλευϑερίας φασὲν εἰρῆσϑαιν, λέγοντες Εἰ δύνασαι ἐλευϑερω- 
ϑῆναι, ἐλευϑερώϑητι. πολὺ δὲ ἀπεναντίας τὸ ῥῆμα, εἰ τοῦτο αἰνίτ-- 

τοιτο. Οἵ οδἰ151 βαᾳ . 

22. ὁμοίως ο. ΑΒ (ἰ18 Β11 οἱ ΒΟΒ: γυγϑὰβ ογγαὶ ΜαΪ) 84}6 νῷ ΒΓ (βυγΡ 
δαὰ καὶ ς.7) σο ΟἸγῖιοβο! Τηαγὶ βονογίδη δια: ΑἸηἿ ΑἸοτϑί ΡῈ] Βϑὰ 
.ς δΔϑὰ καὶ 6. ΚΙ, ἃ] ρΙ]Ιογν νρεαά δίᾳ σορ (Ὀδβιν οτὴ ομον.) ἃ] ΟἿγ 1) 81 
ΤΙρὴ Οες Ατἰ]ν α], ἰΐθια ΡΕΡα ἰἰ δἀᾶ δὲ χαὲ [Εα ἔ Κὶ ἃὶ χριστου ἐστιν 



8, 30. 

20. 

8380 100 Ὑ, 29. 6 βοσνῖβ. δ νυἱγρίηιθαβ. ΟΟμ θη 8 
ἀπαπεχανας σερεσι ταις. τ απ αασασυς τς ες το απο τ ποσπσσ΄τοσς τας παι πα σε ει ει πα αι 

28 τιμῆς ἠγοράσϑητε" μὴ γίνεσϑε δοῦλοι ἀνϑρώπων. 24 ἕχαστος 
ἐν ᾧ ἐκλήϑη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ ϑεῷ. 

- ᾿ ; 

2Ὁ Περὶ δὲ τῶν παρϑένων ἐπιταγὴν» κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην 
΄ 

δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 20 νομίζω οὖν 
- Α [4 ’ ᾿Ὶ Α 3 - 2 ’ σ Ά 3 

τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν δια τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, 0τι καλὸν ἀ»- 
᾿ . ϑρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 21 δέδεσαι γυναικί, μὴ ζήτει λύσιν" λέλυ- 

“- Α 

σαι ἀπὸ γυναικός, μὴ ζήτει γυναῖκα. 28 ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ 
ἌἜπο τὰα  Θ ΑΝ ἥμαρτες, καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρϑένος, οὐχ ἥμαρτεν ψι» δὲ τῇ 

« - 3 4 ς - ἂ-- 

σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 29 τοῦτο δέ 
’ 4 

φημι, ἀδελφοί, ὃ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν" τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ 

24. αδελφοι (8811 Ηογ 8] ρρὶδίά.. φος) .. ΡΕΕΘ ἰξ Απιυγϑὶ ροβί ἑἐκαστος... 
89. 120. ΟἸιν (εἰ. πιο5893) Τηῃάτιὶ οὐχ [ ϑέω (418 ϑεοι) ο. ΒΡΕΕΘΚΣ, ἃ] 
Ἰοηρε ὶ Τμάγι 1 ᾶτη ΤῊΡΆ .. ς (ΞΞ αν 52) τω ϑὲε. 6. Α 4] τηὰὰ Οεεο.. 

18. 26. Οἢγ (οἴ, 0802) ὙΠάτιΐ οτὰ παρα ϑέω 

26. οτι καλὸν .. ἴα (ἰΐ νᾷᾳ ἃ]) δϑὰ ἐστιν [ ἕἘὰ ΔΜ (ΓΘ 695 ογχὴ τὸ 

21. Τὴ γυναιχὲ; οἵ γυναικός; 

28. γαμησῆς 6..Αἕ (-σὴ) Β 17. 81. 406. 11δ.π|6 ΒΔ5 ΔΑπὶ οἱ Νίαχόι ἤδη 

ΡΆΤΆ]δ1 ς γημῆς (:: αυ88 68 ἔοτιηϑ δηύ αΌἿΟΥ οἵ ΠΟΌ]]1ΟΥ) α. ΚΙ, δὶ 
Ιοηρσθ Ρὶ ΟἸν Τηᾶάγι Ῥῃοιοδί!48 4] ΡῈΞΕα λαβῆς γυναῖκα, Ἰΐοεα λαβῆς 

βίηθ γυν, ΜΙ 592. 1 νῷ ρρ]δῖ τηὰ ασοθμογῖδ ππόγέηι, Τ᾽ τα ἀν ον ] οὐχ 

ΡΓ Θἴ 866... ΕΥ̓ οὐχ, 866 οἷ. Εὶ ] γημῆ .. Βα γαμη ] [μα [ἢ] .. οἱ 
ΒΕ6 τή σαρκι (ΜΙ 3 ΤΉρΒοοτα Οδούοστι ρμοβί εξουσ, ΡΟὨ): ἃ ὁ ἢ νξ 
σαγηἴϑ... ὉΓΕ6 ( ἴηι σαγηε ὃ σατγπΐ8) Οφοἰχῖ ργϑοθῃ ἐν 

29. ο καιρος 6. ΑΒΚΙ, 8129 οὐ αἱ νάϊγ 8] Ρ] γρ Ὀ88Ππ| ΒΥΓΡ 8] Εἰ ἀθπι88 ἈΓ61}; 
Υἱγες 88 ΟἿγ (Βα δῖ ἰδηίαμα εἰπών Ὃ καιρ. συ. ἐστ.) Τ|άνι εδεῖχὶ 
ΡΡ δὶ τῆι... ς9 (ξες 6Ὁ 532) ργϑϑιι οτὲ 6. ῬΕΕα δἱ αὐ νάϊ τοῦ ἱἰ νροδά 
811 ΘῸΡ ΔΙῚ 8] Τὰ ΤῊΡὮ 4] Οὐίμί3,175. | ἐστιν τὸ (Ὁ [δἰ ἃ οπὶ) λοισ. 

(᾿πέθγροῦ ποθ ποβίσϑια: ἐστιν τὸ λοιπὸν αϑετνί οἱ. Ναὶ ἐχ Β[""}}} ς. 
ΑΒΌΟΙδ 8110 ῸΡ ΒυῪΡ (ἴθι 501) δύτὴ δὶ Ευβᾶθσα 88 ρχοοά ρμδὺ Ἐμῃ8:9 
Β483»610 ρ 0810] Ογγν 15181»413 (ὁ καιρ. γὰρ συν. ἐστὶ λοιπόν, ἔγραψεν ἵνα 
καὶ οἱ εἰ) ΠϑαπιΡϑιθ88. οιθϑ4.. γα ΟἿ," ἃ ε ἢ καὶ νῷ Μει}885 Τεῦὶ Ηΐεσ 
Αὐαγβί Δ] τὰ ἐστιν "(ΜοΙἢ οἵη, Ατηδτϑί δἀ ὰ καὶ) λοιπὸν ἐστιν (ΟἸ τ οἱΐδὶ 
ὁ γὰρ καιρ. συνεστ. ἐστίν" λοιπόν ἐστιν ἵνα εἴο) .. ς (ΞΞ- 32)το λοισ. ἐστιν 
ς. Ὁ ΕΚῚ, 8] ΡΪ δῚΡ (το λουσ΄. δία σινέστ. Θχρυίτ, ἰίοα 106.) Εὐϑάτῃλδ8 
ΟἾγ 1.396 (ὁ χαιρ. συνεσταλμένος τὸ λοιπ. ἐστιν. Δὰ Ἀ.]. τὸ λοισε. ργ86- 
16γ1}.) Τάτ ΤῊΡὮ αἱ. Ῥγδείοσθ ςϑ Ὁ συν. τὸ λ. ἐστιν" (118 ἴξδγ8 1, δἱ αἱ 

γαΐγ Ρ] βυσγυῖγ οορ 4] ΟἿν Ὑπάγι ΤῊΡΕ Οδο), ς συνεστ." τὸ Ἀ. ἐστιν να: 

βἷς ἀἰβί ὉΕ6 8] Ευϑάθτηβδδ ρηαὰθ (ἃ 6 ρὶ [ϑ8Ὁ ατὦ} ΗἰοΥ Αὐρ ΑΙηρτβί 
δνουϊΐαίιπι 68ὲ, ἢ νῃ ΟΥἶπί ΦΘδῚ οἐ 3»1175 ΑἸρ 88006 ῥγοῦα ἐεϑί, Τογί ΗΐοσΣ 
τη, οοἰϊεοίο ἐδί, ἩϊοΥ1 ἐπ ἀπσιιδίο 6δἰ. ΟΥ̓Ρ σότο οοἰοοίωπι βίη 6 684) 1 νῷ ρΡρἷδὶ 
Οἵ; Απρὶ νοσὸ (ἀ6 δείθγῸ 7γαΐγ 68, ἐδηι». ὄγευε 6δὲ; τεϊίψμιηι 68) οἱ 
διιοίδίῃε Ο]6Σ (θη. χιιοὰ γεδίαὶ ὄγευς ε8ὲ; γεϊΐᾳ. ε8) τὸ λοι. ὈΪ8 Ἔχρτίπι. 



σοπηηθηἀαίαν. 6 Ὡυρίΐ8 οὐ ἱπηυρέῖϑ. 100.1,,3,. 881 
-  - -ττΤΠΠΓΠΠΠΠθΠὃΠΡΠ.-θὃὖΠήΊ ὃ 5ὃϑΞΘ-Ξ  ͵͵͵.͵:»:Σ::σ.. 

ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν, 80 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ 
κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες 

ὡς μὴ κατέχοντες, 81 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ κατα- 
χρώμενοι᾽ παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 82 ϑέλω δὲ ττο , ν΄. 
ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς 
ἀρέσει τῷ κυρίῳ᾽ 8 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς 
ἀρέσει τῇ γυναικί, 84 μὲμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρϑένος" ἡ 

Οἵ οἵ. δ ῖο), σοπιῖτῃ. οὐ.  ς9 1024, 1688. 1641. οτχ οὗ Ρ6Σ δυσγοσϑ αἱ 
ναϊγ [Βα ἢ Ρὶ ΒΥΤΡ ΑΥΤῚ οἠὴ σὺν 

80. κλανοντες Ὀΐ8δ (0 " υἱϑ χλεοντες)... ἕαὰ κλέεϑοντες 

81, τὸν κοσμον ὁ. ΑΒ 600 Ὀᾶβτῃ (56 41}]), ἰΐαπι δά ϊΐο τοῦτον ὉΕἘαὰ 17... 

ς τῷ χοσμὼ τουτω ο. ΛΓ ἜΚΙ, 8] ρ]6ῦ Ἐπδβάθσηδθ Τηάγί βανδυίδῃ 

ἐδ 149 Ἐργγ829 ΤῊΡὮἢ 4] [ καταχρώμενοι (εἴ. Ἐπιβάθτα Ἐ Ρ 1829 4] τη)... 1» 
Βα Τηάνιδ παραχρωμι.. 121. θαδαι δῪΡ ἰξ νβ Πδιαρϑγθ3δ ρυ͵]δὺ τη (Π0ἢ 
Τοῦ) χρώμενον 

82. δὲ (88. Ο]ὁτ γαρ, ᾿Ιθ6γ6 πηυΐδηΐ ΒΥ 41)... Βα 61. ἃ 6 ἔρ ἴὰ (ΑἸαὐτβὲ 
Ῥδα]ΐ 41) οτὰ [ ἀρέσει (εἴϊδηι νν. 844) 6. ΚΙ, ἃ] υἱὐ νά τ ἔδσθ οὐὴμ ΟἸθ1ὶ 
Οε Με Αἰἢ ΕΡρΊρἢ 51 98’ 528: Τ10 ΟΥΥΕΙΔΡῈ 126 ἘρΡη}828 Ῥη γι 1 8 ΤῊΡΗ 
Οεο.. 1π’ ἀρεσήῆ 6. ΑΒΌΕΕΟ 413 Επδάθηηδθ } το χυρνω .. ΕΑ ἢ (6ἷ. δηΐοδ 
ἀεὴ αὶ νᾷῇ Οἵ ΟΥΡ 8] τὰ τ. ϑεὼω (Τρ πιδ αὐτο) 

88. αρέσεν.. ῃ ἀαρεσὴ οἴ δὰ ν. 82. 

84. μεμέρισται καὶ (ἰΐα ἴδῃ οἀϊάογδῃ 49: ἴῃ ἱχία δηΐπ ΡΘΓ ἱπουγίϑτω 

τΥρῖ8 δχι δἰζατη 6586 καὶ δῃηΐθ μεμ. οἰδγαιη ἤθθϑὶ 6χ οοηῃ; ΟΘ΄, ᾿ΐα 
εἴ, 52 Βαἃ βἰς ἀἶδῖ: γυναικέ" μεμέρισται. καὶ ἢ) 6. Ὁ ἜΘΚΙ, 8] ρΙ 880 
ἃ ε αὶ ([468 “ἰνίϑα 68ὲ οὲ ηιιΐ67)" εὐ εἴγσο)ὴ 581 ΟἿτν Τμάγι3 Ὁ διὴ (80. μεέμι. 

δὲ, θη δάάίίο καὶ ΒΥΓ ἀγϑ, ἰΐϑιη δία (νογεηιέαπιοπ αὐυῖΐδιιδ 68ὲ:} εἶ 
ηλεἶεν αμοηιο υἱάιπα εἴ υἷγγο φιας ποη πιρϑὲὲ 616) .. ἢ καὶ μεμερισταιν 
καὶ (μὴ βῖο: γυναικί, καὶ μεμέρισται. καὶ ἢ) 6. ΑΒ 8] ἔοτο!δνρ (ε αἷ- 
τἴϑιιϑ εδΐ. δὲ [Ὁ Δ] οτη] πετζὶθγ) βγυρ Ἐπ ἄθημϑθ 9 [Π605 Βα 88)60δ.640. ὁ (ΑἸ ΤῸ 
(ΤΊπιοίὶ ἢ ΕΠ 4] ) ῬῈ] ΕὰὺῸῚῸ Ῥυῖτα Βα... τὴ οοΡ Ῥᾶβῃὶ (να, οὗἩ ΕἘπ- 
56 101) ἔμ ἀοιηϊὰ ἃ]  (οἐ αἀὐτῖϑα πιιϊὶουγ) Ογνυθβίαρῃ (καν μέμερ.», 808 Βα 

ῃποπ 884) ΕΡΊῬΗ (νάϊν, βοα!θθτθ. αθουὶ δηϊη 719 λέγεν ὅτι ἡ ἄγαμος με- 
θιμνᾷ - τῷ κυρίῳ, καὶ ἡ παρϑένος᾽" ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ πῶς ἀρέ- 
σεν τῷ ἀνδρί, καὶ μεμέρισται.) ἘΡῈ538 (ϑεἃ ἈΠ] 6Χ 8544ᾳ δϑδου!) Ρ8- Α(3»8ὅ 
(7 γυνὴ ἡ ἄγαμος μερ. τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἡ ἀγ. τῷ σώμ. καὶ τῷ πν. 
ἡ δὲ γαμήσασα μερ. τὰ τοῦ κόσμ. πῶς ἀρέσεν τῷ ἀνδρί, καὶ μεμέρι-- 
σται.) ἩΔΙΡΑΓΘΙ Απρ Ἡϊογἷδ (οοπίν. Ισνΐη. 7 Πα ὰ Ὀγονὶίοσ δὰ- 
ΔΩ 0260, ἰῃ ἱ8[ οἀὰ μὰ 106. 118 Ἰοερσὶ Μευῖϑα 68ὲ υἵῦρο δὲ πιιζέεν. Ουοὰ 
αιδηηαυδληι ΠδΌοδί δαὰπὶ βοηϑυχῃ οἵ 8 28 αποα08 ΡγῸ αἰδ [816 Ἰοοὶ 

οαϊδββϑγίαπι θϑί, ἰδ θη Π01) οϑὲ δροβίο! δα νουὶ δεῖ. διαυϊάθιῃ δροϑβῖ. 

18 Βογίρβὶϊ αὐ ΒΌρΡΓδ ἰγδηβίι πη - εἰ αἀὐυΐδβιι8 εϑὲ ; οἱ ἢδο Βρη θη ἀ6- 

ἤπὶΐία ἰγαηβργθάϊ αν δὰ νἱτρρ οὐ δοπεϊηθηίοβ οἱ δἱΐ ηρρζῖοῦ ἱππερία ὁ 
υἷτρο σορίίαξ φιας διπὲ οπιπ" οἰ ο) καὶ μεμέρισται... ς (ΞΞ ΟὉ 52) μεε-- 



Ξ - - ’ : ἐ Α ᾿ Α “ἢ 

ἄγαμος μεριμτᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἢ ἀγία καὶ σώματι καὶ πρεῦ- 
- “- - , “- 3. 

ματι᾿ ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀν- 
-« -ὠ - [2 3 [.2 

δορί. 85 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἕνα 
, {ζς» 3 ͵ 3 Α Α , 4 , 3 ᾽ ἊΨ 

βρόχον υμῖν ἐπιβαλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ ξυσχημον καὶ δυπάρεδρον τῷ 
, 2 ’ 3 2 , 2 - 3. Α , κυρίῳ ἀπερισπάστως. 80 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τῇ» παρϑένον 

2 - »"- 3. Ἴ. ’ Α μ 3 λε ᾿ « 
αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ἢ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ 

, Ἑ 2 « ’ ᾽ α 2 :} 

ϑέλει ποιείτω" οὐχ ἁμαρτάνει, γαμδίτωσαν. ὃ ὃς δὲ ἔστηκεδν ἐν 
- ’ »ἭὝ ' ᾿ ᾿ 4 - 

τῇ καρδίᾳ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περι τοῦ 

μερισται (οὶ 8544 60Πη76) ὁ. Ε (9 8ὶ ἴα Βαθοῖ, [4188 δδί βουῖθδ δχβουί- 
ὈΘηΒ ἢ νϑὶ ροζϊι5 Ὁ Λδἢ, πο] ρ 6 η8 αἴταηα καὶ οἵ δηΐα μεμε. ἀδ] οἴπα οἱ 
Ροϑῖ μεμι. δἀάϊζιτη) 4] αὐ νάτν ρϑὰς οὐ Ἰδὲ αρ ΗἾΘΥ τὰ (ϑεραγαΐα ἐϑὲ πιε- 

ἴον οἱ υὖγοο; φίαθ ποτ 68ὲ πιρία, οοσίίαὲ εἰσ) Τατὶ 41] Ραῦο. ΟἿ οἵ. θδηι 

ἱπὶ δὰ 1. 1. μεμέρισϑαι (-σταῖὖ) καὶ ἡ γυνὴ (Δ44 καὶ) ἡ παρϑένος" ἡ 
ἄγαμος μερ. [] ἡ αγαμος Ἡ. 1. 6. ΒΕΕΘΚΙ, Α] αὐ νατγν Ἰοηρα ἢ] ἃ 6 ἔβ τὶ 
ἔα ϑγγαῖγ 4] ΜΙ 61 ΕΡΊΡᾺ 5233 (ὅτε ἡ παρϑ. καὶ ἡ ἀγαμ. μερεμν. τὰ τοῦ 
κυρ. πῶς ἀρέσει τῷ κυρ. ἵνα οἴο. Οἱ οἱ.98. ἡ μὲν ἄγαμος κ- ἡ παρϑ. 
μερ. τὰ τοῦ κυρ. πῶς ἀρέσει τ. κι) Ὑπᾶάτι ΤΩΡ Οδο Τοτὲ ΟΡ Απιθγτϑί 
Δ] τὴῖι .. ἃ] ἔθγοῖ νᾳὶ θδβιὰ (να 7) Επ8άθπι80 Ῥ5- ΑἸ 88 Ηἰδου' Αὐρ] {πὸ- 
ἴον οὲ ὥιπμρία εἰ υἱῦσο)ὴ Ῥ6] 4] ἰγϑῆβροῃ ροβί ἡ γυνή, ἰΐθπι 46." 6000 
ΑὐλὉ (9) οτηβ88 καὶ ἡ παρϑενος .. ἢ οὖ ρμοβί ἡ γυνῆ οἱ ροβί ἡ παρϑ. 

ς. ΑΒ 814 δία (ν 46 δηΐ6) Παρ Γ 641 (ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμι. καὶ ἡ γαμή- 

σασα. ἡ ἀγαμ. μερ.) Αυρ' (6 δὰ Β. 1. βἷο : 6δ΄ γυναιχί. καὶ μεμ. 
καὶ ἡ γυνή. ἡ ἀγ. μερ. 8ῖυ6 γυναικί, μεμ. καὶ ἡ γυνή. ἡ παρϑ. μερ. 
8ῖν6 γυναικί, καὶ μεμ. καὶ ἡ γυνή. καὶ ἡ παρϑ. ἡ ἄγ. μερ., α΄ γυ- 
ναικί, καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγ. μερ.) ΟἿ. Ἐεῖςῃ. δομμπι. 6ζ. | 
καὶ ροβ α͵γίὰ Ο. ΒΡΕΕΟΚΙ͂, 8] υἱ ναΐγ οτηη ἰΐ ατ ἀοηλϊα 81] ΒΥ1Ρ 41] ΟἿ πὶ 

Με 593 Ἐπιβάθιῃ 89 Ὁ δ νὴ ὉΪ8. 4] τὴὰ Τοτὶ! ΟΥρξ αἱ .. α νρϑά οἱδάά 811 
ΟΡ 801 αἱ Ογ3 0)14 Ερίρῃ 51 ὅ38. Ῥβ- αἰἢ Οὐἶπι Το ΐ 4] ται ομὰ, Ηἷπὸ 
1 [και] σωματι κ. πνεῦμ. 6. ΒΈΕΟΚΙ, Α] αὐ νά ἐγ οτὴ ΟΥἱΐ (πν. κ᾿ σωμ.) 
ΜοιμΣ Ὀ1ὰ Ερὶρμ5 (εν σωμ. κι εν πν.) Τμᾶνς Πδπ1 (84 Ὦ. 1.) ΤῊΡΒ Οδς 
ες Μὴ τῷ σω. κ΄ το πν. ο.. ΑΒ ΟἸο Οτὶ Ευϑάθιηι 89 (ἘρὶρῈ ὅ38 τῳ σω. κ. 
τη ψυχη)ὴ Ῥ8-Α(ἢ Πδιηρϑγ 641} οἵη τὰ τοῦ κοσιι.  αρεέσεε... ἢ ἀαρεσὴ 
οὗ δὰ ν. 82. 

38. συμῴφορον (6) ς. ΑΒΡ" 18. 17. 26. 871. 49. Ἡδδγοῖ .. ς συμφέρον 
ὁ. ἜΕΒΟΚΙ, ἃ] Ρ]6Υ Εὐϑᾶθπι Μ 6.698 ΟἿν Τπάγὶ 81| εὐπαρεδρον 6. ΑΒ 
ῬΕΡῸ Α] μ] ΟἸθι Ἐπιβάθπι Β88 4] τὰ .. ς (Ξ- Εὖ 532) εὐπροσεδρον ὁ. κ 
δὶ ριὴ ΟἿγ (δα ἢ. 1.) οἴι080.1) Οδ6ς, ἰΐθιι 1, προσεδρον, 8] εὐπροσεκτον 

86. Εα ασχήμονει οταΐβ8ο ρνομύζεε (ἀ 6 Υ΄ἴ ρὶ ἐμγρέπι 86 εωϊδεϊηιαί, γ᾽ ἐμν». 86 
υἱάογὶ ὁαἰδι.), Ῥγδθίθγθα ΚΙ Ὲ ἰδ νρ δὰ νομεζ. ἐπι τ. παρϑ'. αὖτ. 
Ι οὑτως ..ἃἍ τουτὸ [ἰ Βα Μοιίῃθ98 γενεσϑαν οὐχ .. εν ἀϊεᾳ οὐκ] Βα 
αμαύταννει [ γαμειτώσαν (κι, ἃ] γαμήτ.) .. ὉἘα νν τὴ ΕΡ᾿Ρ. 509 Αὐν 
-τω (ἃ ε ἔνᾳρ 898 ρρ]δῖ τηι δὲ πεδαί) ιν Ὁ 

81. εδραιος ἢ. 1. δ. ΑΒΡῈ 8113 ἔεγθ (46. γενναιος) νῷ ῸΡ Ὀδβίῃ βυσαῖγ 5] 
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3ς,29 ’ Ὦ - ᾽ 9 “ 346.» ’ “ 4 
ἰδίου ϑελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἔν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν 
ε »" ’ - δ λέ 5» » 

ἑαυτοῦ παρϑένον, καλῶς ποιεῖ. 88 ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλῶς 
ποιδῖ, καὶ ὁ μὴ ἐκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ, 89 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ Βο τ, 3. 
σ , “εγν» »,, νὸς 5 ᾿ δ “,ενὸνν 
ὅσον χρύνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν δὲ καὶ κοιμηϑῇ ὁ ἀνήρ, ἔλευ- 

, 3. 0ὦΝ ζ - " ’ 3 , , ἢ ϑέρα ἐστιν ᾧ ϑέλει γαμηϑῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 40 μακαριωτέρα 

Βαβοΐβ Τάτ: (Δ ἢ. 1.) ΑἸ) 3 Ατηρ τβί 8] τὰ .. ς ροβὲ ἐστῆχεν ὁ. ΚΙ, 8] 
ΡῚ Τμάγιῖ θαμὰ ΤΏΡ 8]... Εἕα ἅ6 ἔρ δοίμυ!γ ρΡ]8η6 οἵὴ (1(8 49. οὐ 69) 
Ι καρδιὰ ὁ. ΚΙ, 8] Ρ] ΒΥΓΡ 8] Τμᾶγι! δὴ ΤῊΡΕ Οδο... ἴῃ δἀᾷ αὐτου 
Ὁ. ΑΒΡΕΡΟ 8] ἔδγο δ 1 γῇ 8] Ρὶ Βδ8 Τῃάγεῖ ρρἷδί τὴὰ | ἐδία καρδ. 6. ΑΒ 
(εἰς ἀϊ8. 11) 81. 817. 839. 46. 18. 14. (ΑἸ τϑὲ διὸ δον)... Τωπ οτὰ ἐδια α. 
67.» (ἴθι Β ἂρ Μαϑὶ οἱ Βοἢ αυοὰ αἰγαᾳ ργορίδυ ἐδϑεϊηοπίυτα Β1]} 
ΘΥΓΟΓ 6886 νἱἀοίαγ: αυΐρρα ϑηΐτα αὐτοῦ του ἄδο886 γϑοΐα ΟὔΒουυ Δ ηΐ, 

αἰ ποη ϑηϊμηδανοτγίογοηΐ ἐδια δπία καρδιὰ) .. ς καρδ. αὐτου 6. ΒΕ 
ἘΘΚῚ, 8] ῥίον Τάτ δὴ 8] [τήρειν 5. ΑΒ 89. 46. 78. 4] ρΡ]18᾽5 ΒδΔ8 
Τμάγχί ΤῊΡΕ .. ς του (85. το) τήρ. 6. ΘΕΕΘΚΙ, 8] ΡῚ θᾶ Οδο [ ποιει ο. 

ΘΕΒΟΘΚΙ, 8] Ἰοηρθ ρ] ἰΐ νᾷ Βυσαῖγ φοίμαῖγ αΥν 51] Βδ8 Τάγι Ῥ δὴ ΤὨΡΗ 
Οδς .. ῃ σοιήσει 6. ΑΒ 815 σορ ἈΒᾶβιὴ (118.:}6 ποιείτω, δ δέῃ ζαοϊαϊ) 

88. Εα 89. δὅ7. ἔρ'ι οἵη ὠστε δα ποίξε ΡΥ; 8. 114. τοΐυτη νογϑαμ οὐ Ϊ 
ἐχγαμιζων ς.1, 81 Ἰοηρα Ρ] ΤῊΡΕ Οδςο Αὐυρ΄ (ΚΕ 11. 118. ΤὙπαάγί Πϑιη 
ἐγγαμιζων) .. ΟΡ΄ Τὴ γαμιζων 6. ΑΒΡΕ 17. 28. 81. 46. ΟἹοτα Μοιίμθ88 
Β48. Ῥσδοθίοσοα [ἢ δάᾶ τὴν παρϑένον εαυτου (ΟἸετα αὐτοῦ) ὁ. ΒΡῈ 
813 (νἄϊγ7) ἃ 6 νβ οοΡ Ὀδϑιὰ ΒΥ ΒΥΥΡ ὁ. ΟὟ. 4] ΟἸδὴ Απρϑ 4] τὰ; ἰὔθτη 
τὴν εαυτ. παρϑ. Α α16(52) Με 683 Β.45 : οτὴ ὁ. ΚΙ, 8] Ἰοῆρθ Ρ] 81'ὃ 8} 
(οἴ δηΐα βυγρ) Τμάγί δῖα δ] Αὐρϑιίᾳ  ποιέξε .. Β 6. 11. 81. 617." ποι- 
σει ᾿ και ὁ μὴ ο. ΑΒΡΕΕᾺ 17. 46. 18. 98. 177. 1719. ἃ ὁ ἢ τῇ νρ' ὁ0Ρ 
ΌὈΔΒΙΩ ΒΥ 86 (ἢ ἃ] ΟἹθαι Μοί Βδ8 ΟἿγ ῥρἰϑῇ τὰ... ς (ΞΞ Ὁ 852) ο δὲ μη 
ς. ΚΙ, 8] Ἰοηβδ Ρ] ΒυῚΡ Τῃάτι θ δὴ ΤὨΡὮ Οδο [ἐκγαρι. 860 (67) ο. ἰἰδὰ ᾿ 
αὶ ργ (κ 839. 118. Τπάγε δὼ ἐγγαμ.) .. 6Ὁ 52 η γαμεζων α. 118 
αυἱ Βαρτα (86 1117. 118. 179. ῥγο 81. 46. οἰδηέιγ) ἰΐοια Κα (ᾳυΐ δῃίθϑ 
ὠστε 8α ἤτοιεε οτὴ) [ ποιξεν 6. ῬΕΕΘΚΙ, 8] Ρ]ῸΣ ἰΐυρ 81] υὐ νάϊτ οἵηῃ 

Τμάτγξ 8] τπὰ .. [κῃ ποιῆσει ς. ΑΒ 6. 11. 81, 46. 67." 

39. δεδεται 6. ΑΒ. ΕΔ 17. 67." ἃ 6 διχ ἀθηιᾶ [0] μαυ]  " οορ Ὀδβμὶ 8] 
ΟἸΘαι ΟΥξ Ογν ΑΥΒΙ8. 171 Το ΟΥΡ δἱ τὰ... ς (ΞΞ ΕΟ 82) δᾶὰὰ νομω (κ 
12. ΕΡΙΡὮῈ 435 γαμω) ο. ν᾽ ἜΣΟΙ, 81 Ὀ]δθγῦ ἔξ νᾷ (οι. ἔχ 81} ΒΥΥ ΒΥῪΡ ὁ. 
ΟὈ. 81 ΟΥἱ ΘΒ γ889Ρ9 Τηαχὶ Πϑτ3 ἃ] Ατ τβὶ ἃ]. θοἔθπαϊἐ Β δὲ ἢ. Θοτήση. 
οἵ. [εἂν δὲ καὶ ο. Ὁ ΕΥ̓ ἀΐγεα (Εα χεκουμηϑή γτὸ καὶ κουμ.)1, 81 ἔογοφ 
ΒΥΓΡ (ἰΐθτη 8ῸΡ νᾶτγ) Τάτ Οδο .. ς Τί οἵὴ καὶ 6. ΑΒΌ ΚΕ 8] ρὴ νυν τῆι 

ΟἸοα Οὐ ΕΡΙΡἢ 498 Τηάγεισι δι 8] (ἃ 6 υρ ρῥρἰδί ψιοαδὶ, ἔκ Τοτί δὶ 
8ὲ ατόπι)} κουμηϑή .. α 18. ὈΔΒΙα ΒγγΡ 8 ΟἹ]θὰ Β88 αἀποϑανήο ανὴρ 
(οταὰ ΟἸθηιξ νροδά Τογὶ ΟΥρ Ηἰδοτῖ) ς. ΑΒΚ 8] ρ]υβ40 νρῖὼβ ΟΥἱ Β88 

Ἐρὶρμ498 Ογγυ ΤμάγιΣ Οδς Ψὴρ .. ς (6000) «ἀἃ αὐτῆς ς. ῬΕΡΒΘΙ͂, 8] ρπὶ 
ΥΥ̓͂ ΡῚ (βθ64 5γτρΡ ο.ἢ Οὐ δὰ ΤΉΡΕ ρῥρΪἷδ τὰ [ γαμηϑῆηναι (οἷ. ΟἸ6πὶ 
ΟΥ 8] τω)... Εα ἰξ γρ ρρὶδ' γαμηϑή .. τὖῷὸ γαμησαι 



884Ὦ 100.8,1. 6 σαγηΐθαβ υἱοῦ τϑσυαπι Θοτηθ θη: 

, .ς “ἍἌῳων 2 κ 
δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην δοκῶ δὲ κἀγὼ 
πνεῦμα ϑεοῦ ἔχειν. 

ν1Π. 

- ω [χά ’ - , 

1 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοϑύτων οἰδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχο- 
ς - Ἂν « 2 ; 3 - Ο ΥΥ͂ - 3 

ἀκ6,8. μὲν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. “2 εἰ τις δοκεῖ ἔγνω- 
᾽ 3 ᾽ ᾿ Α Ν Α - - ἣν 3 ’ 

κέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκεν καϑὼς δεῖ γνῶναι" ὃ. εἰ δέ τις 
“ τ - 4ἉἯἫ “«- 

ἀγαπᾷ τὸν ϑεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 4 περὶ τῆς βρώσεως 
΄ “- » , » σ 5» Ἢ 3 , Ι “ 

οὖν τῶν δἰδωλοϑύτων οἰδαμεν τι οὐδὲν εἰδωλὸν ἐν κοσμῳ, καὶ ὁτι 
2 Α Α Ω 3 Ἁ ᾽ - ᾿ ᾿ 5. Α ’ 4 

οὐδεὶς ϑεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἷς. Ὁ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι ϑεοι 
ω 3 2 -΄Φ»“" 3.ϑΜῴ,κΑ - σ 35." Α Α 4 ’ 

διτὲ ἕν οὐρανῷ εἰτὲ ἐπὶ γῆς, ὠσπὲρ εἰσιν ϑεοι πολλοὶ καὶ κυριοι 
ς» ἀφ ζ Α Δ ε “» Μο 11,88, πολλοί, Ὁ ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς ϑεὸς ὃ πατήρ, ἐξ οὐ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς 

40. δὲ Βθ6.. Β 817 [0] ὈΔΒΙ1Ὼ ΒΥΥΡ (Β64ἃ ΒγγῪΡ τὴ8 δὲ) ΑἸ Ατηδτϑβὶ Υὶρ 86- 
ἅ] (ηοη Τοσὶβ Αὐρ' Ηἰογ 8]) γαρ |ἔχεὲν.. Βα ἀΐρ Τοτβ ἃ] ἐχὼω (ἔν 
φιοά εἰ εσο 8». ἀεὶ μαδεο [ἢ -δοαηι]}} 

ὙΠ]. 1. αὉ 52 οἴδαμεν" (ὅτι πάντ. - ὑπ᾽ αὐτοῦ) .. ς δΔηΐο οὐδαμεν 
ὀοχητηϑ Ροηΐΐ [1, 8] ἐχωμεν 

ῶ. εν 6. ΑΒ 817 ὅτὴ ἴα 10] μ6}] "υ αἰγ 4] (ἀ 6 ρὶ [ν146 ροβί] φιο(θ1) οορ Ὀδβιῃ 
Δύτὴ ΟἹοὴ ΜΟΙ  ΘΡΙΡ 881 Ν Ὑ58 Ἰγ)ϑῖὴ ΟΥἶπί Τοῦῖ ΟΥΡ Ατηρυϑέ 81] ἴω... ς 
(6 090) Δἀ ἃ δὲ 6. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ρΡ] ἔ νᾳ (εξ. ἀειηϊα) αὶ (81 ατιέδηι ἐ φμο(δῖ) 8γτ 
οἴ ΒΥῪΡ οὐ ΟἿγ Τῃᾶάγί ΤΡ Οδο (ΗΪογ 8ὲ φιρῶ ἐπΐηι, 6 [ἢ ΔΥΡ δὲ 8ὲ φιιϊδ) 
[ἐγνωκέναι (60) ὁ. ΑΒΡΕΕΑ 818 ἃ ὁ (ἃ 6 σσρπουῖ886: δ σοση 80 678 ἑ 8οἴγε) 

ΟἸθπι ΝΎ 5882 Τμάγι 18 (Μο6] 6 βρίρ!ι γενωσκειν) .. ς ξέδεναε 6. ΚΙ, ἃ] 
ἸΙοηρθ Ρ] ἢ αὶ νᾷ (δοῖνε, ἰΐθτα Τοῦ ΟΥρ ΗΙ] 841) ΟἿν Τμάτγί (δὰ Ἀ. 1.) ΤὨρΡᾺ 
Οδο .. 8415 εὐναὶ [ Μρ]Θ ΘΡΙΡᾺ ΟΥἱπὶ ΤΟΥΣ οτὴ τὸ [ οὐδέπω 6. ῬΈΕΟΘΚΙ, 
81] Ἰοηρ6 Ρὶ Νγβ88 ΟἿγ Τῇῃάτί δι ΤΡ Οεδο.,. Οδ' 1ζπ οὐ 6. ΑΒ 
816 ΟἹθπὶ Με] θρῖρα.,, 817. 18.160Ὁ ογχ [ οὐδὲν 6. Ὁ ΕΥΕΚΙ, ἃ] ἸοηρΘ 
ΡΙ βυγῖτ 4] ΟἿΥ Ὑπαάτγὺξ Τάτ ΤῊΡΒ Οος... ΟὉ9 1. οἵὰ 6. ΑΒυ Ῥα 813 
10 νᾷ ὁοΡ Βᾶϑβιῃ ἃ] ΟἹθτα Με] οἰ ϑρῖρῃ ΝγΥββ Τμάγι2 ρρὶδι ἐγνωκεν ο. Ὁ ἢ 
ἘΕῚ, 8] Ἰοῃρθ ρμὶ ἢν Τμᾶγο ΤῊΡΕ Οος .. Οδ΄ 1.π ἐγνφνοὸ 6. ΑΒΌ Βα 81 
ΟΙ αι Με] ΘΡΙΡἢ ΝΥββ Τμαγιξ μη; ἰΐοτα 17. ηδει 

4. της βρωσ. ουν.. ὈΛΟΟΡ Ε αἱὉ ἃ α νρ (οοπίγϑ πὶ θπἴηι) ΒΥΥΡ τὰ 4] 
(υἷπὶ φοΐηιιιβ αἰξεπι ημΐα) Αὰρ δὲ τῆς βρώσεως (Ὁ 121. γνωσεως) ] οὐδεν 
ον. ἘῸ ἔξ νᾳ εἷς δἀὰ ἐστιν  οτι 886 ..1, δἱ οἵχ Ϊ ἐτερος ὁ. ΚΙ, 8] ἸΟῃμ8 

Ὁ] βγγὰίγ 4] ΟἿγν Τηᾶγίὶ θ 8πὶ ΤῊΡὮ Οος.. Ο00 1. οἴχῃ ὁ. ΑΒΡΕΕΑΟ 8]8 
ἴξ γρ 8] ταῦ Ογτνῖα] 282 οἰδοῖ89 4.5 1γίῃῦ 4}18[ χη 

ὅ. ἘΟΚ οἐ λεγόμενοι, ἰὸ νᾳ μὲ ἀϊσαπίμν (1, ἘΥΔΉΒ1110 ΔΌ εεσεὲν δᾷ εἐσεν) 

ϑέεοι ὈΓ.. ΡῈ ἃ 6 Ατηῦχϑὺ ΡῈ] δἀὰ καὶ κυριου [ γῆς 6. ΑΒΡΕΞΟΚ 8] ρῃῃ 
ΟΥ3 Ογτϑοῖ 8δθ ΟὙτῖν 3 ὈΊΟΏΒΙΘΟΡ (46 ποιῃ, ἀϊν, 3.) ΟἿγ Τμᾶγιϊ ἃ] .. ς 
(ΞΞ αὉ 52) ρτϑϑῖαὰ τῆς 6. πῃ αὐ γάΐγν ρ] Τᾶτγι 5 (β6α 1 οἵ, ἐν τω οὐ.) 
Οδε6ς 
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εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ 
ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ. 1 ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις" τινὲς δὲ τῇ συ»- 
διδήσει ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόϑυτον ἐσϑίουσιν, καὶ ἡ συν- 
εἴδησις αὐτῶν ἀσϑενὴς οὖσα μολύνεται. 8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
παραστήσει τῷ ϑεῷ᾽ οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεϑα, οὔτε 

ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν. 9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν 8. να. 18, 
αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσϑενέσιν. 10. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ 
τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἕν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις. 

6. αλλ ήμιν (εἴ, ΟΥ3 16.326 ΟΥΥΏΤῚ ΟἿΥ Ὑπάτγὶ 41)... Β Ὀδδβπηι [τἰπ| ογὴ 

αλλ, πἷπο μη [αλλ] ἡμῖν... 11. οορΡ Αἴἢ Π14232 Ογυξ ((. 6. 8089) ἘΡΤΡΗ 
ἡμῖν δὲ ] τὰ εἰς ο ϑε. [ Ὁ" οπὶ τὰ ΡΥ] καὶ ἥμεις εἰς αὑὐτον... ΟἸοῖα Οτϑ 
(μοη 8411012) Αἰ 14 Η113 (ῃοὴ 411018) Οδββίοα οἵη [δὲ ον .. Β δὲ ον 
(Ερίρ "78 8 ργϑϑιη δὲ ον τὰ παντα και, οὔ οἰ.434, βρὰ δοουγδία (οχίατα 
ποδβίγατη Βα 0609551) } δὲ αὐτου .. 114. δι αὐτον. Ῥγδεοίογοϑδ 814 8]881 οἱ 
τη88 ὃ (ῃ0ῃ 3. ὅ. 102) Ογγϑδάον 116 4] α]ᾳ δάὰ καὶ ἕν πνεῦμα ἅγιον ἐν ᾧ τὰ 
πάντα καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῷ (εοηῖτα ΟἸγ: ὅϑεν δῆλον ὅτι φειδόμενος τῆς 
ἀσϑενείας τῶν ἀκουόντων ταύτῃ ἐχρήσατο τῇ διασκευῇ, καὶ διὰ τοῦτο 

οὐδὲ τοῦ πνεύματος ἐμνημόνευσεν. Β᾽τΑΣ ΠοΥ Ὅτι δὰ ἢ. 1. [ἰἄταθῃ 
ΔΙΌ Παρ οὐ δἀάϊίατη μία) ΤᾺΡΗ Ο60) 

1. συνειδήσει 6. ῬΈΒΘΙ, 81] Ιοηρθ Ρ] ἰΐ νρ ΒΥ 4] ΟἿν Τῆάγ ΤΡ Οδα 
Τοσί Αὔρ 8] τὰ .. ΟΡ΄ Τμῃ συνηϑεια ο. ΑΒ 17. 46, 67." (61. 187. 
ΟἸ τέο ραχραηΐ τοῦ εἰδωλοϑυτοι!) 80. 109. ΒΥΓΡ τ 600 Ὀάβιὴ δαίμαι 
δια. Οὗ Βοῖοῃ. οουηπι. οσ. [ ἕως αρτὸ ἢ. 1. 6. ΒΡΕΡΟ 81. 81. 116. 1 
γρ (οἴ. δὰ ἀδπλτα μΔ17]1 [0] 81; ἔι οτὴ ἐαοῖη) ΒΥΥ ἅττὰ Βδ8 Τμᾶγί ὑρὶδι,,, 

ς Ροβὺ εὐδωλου 6. ΑΙ, 8] ΡΙΩΣ γν τὴὰ (600 ροϑί τινὲς δὲ) ΟἿγ ΤῊΡΒ Οθο. 
ΟΥ̓ οἱ. Βοῖοι. 1.1. [ὡς .. δ7. 61." 114. Δ] τὴὰ οτχ | ἡ συνειδήσις .. Ἐα 
ιδησεις (οἱ αὐ ΡΥδθροα 7) [Καὶ ὁτὰ οἵηπῖδ ἰηἀθ ἃ τινὲς δὲ δα δὲ ον χε 
απεϑ.ν. 11. 

8. παραστησεν (6 ς. ΑΒ 818 οΘορ Ὀάδῖὰ ΟΙ6πι3 ΟΥ̓ ΑΤὮ Ογνῖαὶ 545 Ὁ Δτὰ 
ὡς παριστῆήσιν 6. ὉΕΙ, ἃ] Ιοηβ6 ρ] (Εα συνιστησιν) νν Ρ] ΟΥἱ Αὐμοδά 4 
ΟἿν Τδάγέ Δ] Τα πἱβ:0 ρρ]δί[ οὐτὲ ΡΥ 6. ΑΒ 815 δι [0] Θορ Ὀϑβιὴ δϑίῃυί 
ΑΥΡ ΟΥΡ Αὐρϑ (ΤοΥ2).. ς δᾶ γαρ ὁ. ΡΕΒΟῚ, 8] Ρ]ῸΣ 1 Υρ Βυγα 4] 
ΟἸεα Οὐ Ομγ Τμάτι 4] ᾿δορῖβῖθ Ατηρ γβὲ 4] οὔτε ἐὰν μὴ φ. υστερου- 
μεϑα (41 ΟἿγ -ρουμεν) Ἀ. 1. 6. ΑΒ 46. δῖ [0] ἀδπιϊα ΠΟΥ ΤΔΔΥ ΟΡ Ὀδδῖὴ. 
ΑΥύτὴ Β88 βιὰ... ς ροϑὲ σερισσευομεν (Β Οτἶ -ομεϑα) ο. ΑἸ" (Β64 8δγ- 
νϑῖ Ῥσυΐουθ ἴοθὺ μη φαγ. δ 866 Ιο60 φαγ.) ὈΕΕΘΙ, 8] ρῥΙογ ἰ νρϑὰ οἰοἀά 
8114 βγγαῖτ 4] ΟἸ θὰ Οὐ Ογγίυ 45 ΟἿν Τῇαγί ἃ] 1δουΐδῖθ ΟΥΡ δ] 

9. ασϑενεσιν (α΄) 6. ΑΒΡΕΕΟ 417 ΟἹοα3 δι (Δα ἢ. ].) .. ς ἀσϑενου - 
σιν 6.1, 81 Ἰοηρθ ρὶ ΟἿγ Τμᾶγὲ Ὁ δια ΡϑΓ θ56 ΤῊΡΕ Οδο (ΟἘγ δὰ ἢ. ]. 
ΤῊΡἢ δᾶά των αδελφων) 

10. Α ὄ 8] εἰδὴ σε ο. ΑΡΕΙ͂, 8] υὐ γὰττ οἸηῃ ἃ 6 βῸ 600 ὕδβηλ βυταὶτ 8] ὈΡΕΗ͂Τ 
τὰ .. οἵα ΒὀΕ6 ἔμ νρ Ογἷδϊ ρρὶδὶ (νρ Αὐβ 81 ἐὠπιὶ χιὲ ᾿αδεῖ), Ὠΐηο Τὴ 
[σ.] ] εἰδωλείω .. ΑΒΌΣΙ, 81 εεδωλιω (ΕΘ εδ.): οὗ Βίορῃ. Τη68. αν. Πΐπρ. 



86 100.8,11. γιηίαπάᾶα οβδηβὶο ἰπ 68 οϑγη15 ΥὙἹοτηδτίπι. 

- - ἥ ἤ 

αὐτοῦ ἀσϑενοῦς ὄντος οἰχοδομηϑήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόϑνυτα 
ς “« “ “- 2 Ἄ 2 

Βο μι, 15. ἐσθίειν; 11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσϑενὼν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδεὶ- 
[τά Ἁ ε ’ . 

φὸς δι’ ὃ» Χριστὸς ἀπέϑανεν. 12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς 
μοι, 3. τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσϑενοῦσαν 

εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 18 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν 
ἀδελ ᾽ ; 3 ΝΞ ’ ) ’ ᾿: 4 9-ῳ Ύ Ἁ ἢ χὃ ’ φόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 

μου σκα»δαλίσω. 

ΙΧ, 

» Α Α -. ᾿ 19. 1 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύϑερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν τὸν 
’ ς - ἘΞ ᾽ 

156,8. κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν χυρίῳ; 2 εἰ 

10. ασϑενους οντος .. ομπὶ 81 ἵηβηηια (1. 6. ασϑενῆης οἱσαὴ ἃ ὁ ἔνρ (κ 
ἱηβυπιαηπεϊβ ὁ σιπι 81} ἐπῆγηια ἐ -πιιι8) 81 ΑῸρ ΑἸαῦτβί αἱ τὴ [ θΈΡΑ ΥΥ͂ ρὶ 

Οτἶοὶ Αὐρ δὶ ἐσϑιειν τα εἰδωλοϑ. : 

11. απ. γὰρ ς. Β 17. οορ Ὀᾶβπὶι ρὸ ΟἸ οπιΐ (4111 Πρ ογα ἀλλὰ ἀπ.) .. Α 89. 
απ. ουν, 4θ. Ἰ)ατὴ χαι απ. οὐν.. ς καὶ απ. 6. ΘΕΕΟΘῚΙ, ἃ] ΡΪΘΥ 1ἰ τῷ 8.1 
ὉΠ 4] ΟἿΓ 8] πὶ [τἰπῦ ΗΘ ἃ] [απολλυταν 6. ΑΒΌ" (ἡ ἀπολυταν, Ἦν 
-λλυταιῖὴ «16 οορ (ἰΐθτη θάβτη νατ) ρὸ ἃ 6 ΟἸοαΣ Βα8 Απέϊοο δ (τ 
(884 νατγίαπί οἰθἀἀ ριοδἀ) Τηάγι" Ὅδια .. ς απολειται 6. ἜΞΕΙΣΙ, ἃ] 
Ιοηρθ γ»ὶ ἔξ νρ Βυγ ἃ] (ἢν νἱάβ δηΐο) Τμάγί (δὰ ἢ. 1.) ΤΡἢ Οες 
τὲ ἩΙΟΥ 41 ἐν (6Ὀ΄) δ. ΑΒΡΕΕα 8ἱ Βδβ8 ΤμάγιΪ, ἰΐθτα ἐπὶ ἰΐ νῷ δορ 
Ὀαϑιὴ (41 αὐ να ρηὰ) 1τἰπὺ ΗΙοΥ 8] .. ς ἐσὲ ὁ. 1, ἃ] Ιοῆρε οὶ Οὐϑ Ομ νάϊ 
ΤΠαγὶ Βανογίδη δι ΤῊΡΗ Οδο .. ΟἸο 3 Τηαειοα στὴ | ΒΕ 61. Τμάτι' 
οπὶ σῇ (“ΟΡ δια, σου ἂρ Υ11Κ)] γνωσεε .. θ.1061 "Ὲ ΟἾγαϊβ (οὐδὲ γὰν 
εἶπεν Ἐπὶ τὴ σῇ τελειότητι, οὐδέ ᾿Επὶ τῇ σῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ᾿Ἐπὶ τῇ σὴ 
βρώσει) βρωσει ] ο (0 οΟῈ 817. οἵπ, ἰΐθια Βὶ ἃΡ Β[] Ρ6Γ δύσζοσγϑι υἱ 
ναέχ) αδελφ. ἢ. 1. 6. ΑΒΡΕΕΟ 8] ἰἴΐ νῷ 80 ἕςορ δϑί μα Ἀγθ Β88 [γχἱἰπὶ ΗΪῸΙ 
Ατηρ Υβί ἃ], ἰΐθιῃη ΟἹ αι ο αδ, ασϑεένων οτηΐ880 ο ασϑ. (Δ1101]} οἱέαὶ ἰδι- 

ἴμμη απ. γὰρ ὁ ασϑ. τὴ σὴ γ»ν.) ..ς αδελφος ροδβὺ ασϑ.. α. 1, ἃ] ῥΙδγ ἐὺ 
Υἱοῦ (ΒΥΓΡ ΔΥΡ δηΐίθ ὁ ασϑ.) Οἢγν ΤΒᾶγῦ Αἱ... νρϑᾶ ΒΥ οὐὴ 

12. Βα οἵη τοὺς [Εα ἰΐ ρο οπὶ καν [ Εα ἀαμαρταννεταν 

18. Εα το βρωμαίμου ρμγ (εἴ. ΟΥ 8] πιὰ) .. Βα ἔφ ὸ ΟἸδα ΟΥΡ Αταθγϑίθα 
οτῃ | μου Β66 (εἰ. ΟἽ 6 ΟΥ̓ 8] τυ)... 69 6. Ὁ Ἐα 1ξ ΟΥΡ δἱ 

ΙΧ. 1. ἐλευϑ. οἴ ἀποστ. δος οταϊηθ ὁ. ΑΒ ὅ. 10. 17. 81. 46. 98. 177. 119. 

ΥῈ ΟΟρ ΒΓ 86. 1} Αγὴ 876 Οὐ Τοτὶ αὺρ Ατὰῦ Ῥ6] Οδβϑοα Βοεά.. ς 

(ΞΞ αὉ 5:2) αποστ. εἰ ἐλευϑ.. ς. ΒΕΕΟΚΙ, 8] Ἰοηρθ ρΡ] 1 ἣὶ ΒυυΡ ὈΆ5πὶ ρῸ 
ΔΥΡ 81] Οἢν Τμάτε αἱ Ατηῦγϑί. Ῥγοδαὶ Βοὶςϊ. 1]. 1. [ νησοῦυν 6. ΑΒ 46. 
14. τὰ ἴ01] ΠΑΥΪ 8] 58} Ὀδϑιὴ δοίῃ Οὐ Αὐαδιϑὲ... Εαὰ (ΐ οὐ ὑσοὸ ουχιὶ) 
ἀοιιϊὰ Τοτὶ ΑῸρ ῥγϑϑῃ χῷ, ἰΐθη ς δα χν 6. ΒΈΕΚΙ, 8] Ρ]6Ὲσ νρϑᾶ (Έ0Γ 
Τὴ 27) Θ0Ρ ΒΥῪΡ ο.ἢ 81 ΟἿν Τάτ! δ] [Ὁ νἀΐτ κα ἐορακα 



Ῥϑυΐυβ ἀθ8 86 βαοαὰθ δροβίοϊαϊα ἃς ἴπγο δᾷο. 1 00.9.9. 887 

ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί" ἡ γὰρ σφραγίς μου « οο 5, -. 
ἀν ᾿Ὶ - ε «- 3 Ἁ 3 ’ 3 ε 95." 3 ’ αν 5. 

τῆς ἀποστολῆς υμϑῖς ἐστὲ ἔν κυρίῳ. ὃ ἢ ἐμῃ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ 

ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστίν. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ 
αν Ἁ 2 Υ̓͂ 3 ’ὔ 3 4 “« 7 ε 

σιδῖν; Ὁ μὴ οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς " 
, ᾿ Α Α - - 

καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 
ἍἉ ᾽ . κΑ4 Α ’ 2 Ν 3 ᾽ “Ὁ 4 3 ’ 

6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζε- λοι ε, 86. 
’ ’ ϑς,. ) 3 ; ’ , [4 3 

σϑαι; Ἷ τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπε- 
- νι Αᾳ “- ἍἉ 

λῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσϑίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην 
. 9 “ἦν : “᾿ , ». »:δΩ7 ὴ .᾿ 

καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσϑέει; ὃ μὴ κατὰ ἀνϑρω- 
ΕΝ - 4“ Α ε ᾽ - Ὺ 9 4Ἁ - 

πον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; 9 ἐν γὰρ τῷ 

Ὡ. Α οπὶ γϑύβαμ μοὶ! τῆς ο. Β 17. 81. 46. (Α] υὐ νάτ) ΟΥ.. ς τῆς ἐμῆς 
ὁ. ΑΡΈΕΕΘΚΙ, ἃ] ρον ΟἿγ Τμάτί; ἃ 6 νρ αροφίοζαίμϑ πιεῖ, Γ ᾳὶ πιεῖ αροϑί. | 
ἐν χυρίὼ (εἴ. ΟχΥ Τμάγι ΤῊΡἢ ΑἹ Απρ ΑἸαδγϑὲ 4]}.. Ὀ" 46 (νάϊτ) ἃ 6 
[0] ΒΥῚ 8γ9 ΟἿ οἵὴ 

8. αὐτὴ ἐστ. 6. ΘΕΕΘΚΕΙ, Δ] ἔδυ οἵη ΥΥ͂ οἵἴωῃ ̓ πμᾶτι ΤᾺΡΒ Οδο.. [μη 
ἐστ. αὐτὴ 6. ΑΒ 81. 40. Οδν ὕδιι 

Δ. 1, 8] ἐχωμέψ. Τίθπι γν. β4ᾳ πεειψ: ἰΐα ΑΒ (οὐγὲθ θηΐτῃ δ᾽ίεγα Β{1 αἰ ἢ]] 
ποίδίστῃ δαρδϑὶ ἢ66 τηδρὶβ δα 10, 7; δοοϑαϊὺ, 486 ἰῃ ΓΘΌὰΒ οἰ πϑτηοαϊὶ 
Ῥοταυδῃι δχίραδλθο δυοίογ δι οϑὲ : πϑρ]οχὶξ ϑηΐμτ οἷ. 10 4, 7 8αᾳ ὁοαϊ- 

οἶδ βοσίρίυσαια: δα το Μα11) "πο ἜΚΙ, οἷς ., ὈἾΕα Ζὲν 

δ, αδελφην (νρ [6[. ΒΥ] " 41] βθα ποη τὰ ἔπ ἀδιηΐ 41] ροϑὲ γυν. ΡΟ ; 813 
“φοι, Αὐηγϑίθᾶ οἵη) γυναύκα (οἴ. ΟἸοΙη5 ΟἿν ΤΒάτί 4])... Εαὰ αὶ ΟἸ τα; 
ΠΠΌΘτΘ Τοσί 4] τῖῦ γυναίκας, Ἰΐοτῃ τὴ οἀΒΤ ἂρ Ηΐον αδελφας γυναικας, 
ἩδεΙναὰ Οαββϑιοᾶ μσοόγεϑ, ὅδ}: ἐπ Οαγάθοο 8ογΌγΈ8, πον πλέον 8 ἔσρείζιν 

[ Κὶ Δ οἵὴ οὐ 866 

6. τοι! ο. ΟἘἾΚΙ, ἃ] αὐ ναΐγ ἴοσε οὔ ΟἿγν Τμάγί δ ΤῊΡὮ Οος... μη 
οἵη ὁ. ΑΒυῦΐεα 17. 406. 15141.106 (:; αὐ ῥ8.}10 δηΐθ ν. ὅ. βϑῖηο δἀάϊαϊέ 
τοι", ἰἴα πος δααϊ βοϊεῖ, οὔ ἴο 19, 10. 10, 18. ὅ, 27. εἴς ἴπε ποὸῃ ἴδτῃ 

δαάϊζαη αἰΐθηϑ πιϑῆῖ αὐδπη οτίϑβπτῃ ναϊγ) [ ΟἼἾΣΤΔΟΓΘΙ ογὴ μή, Β.ῚΡ 
Βαθοί ς." (νυ Ρρ 8 λος ορεταπαδ) 

1. τὸν καρπὸν (607 6. ΑΒοὀὕΕα 17. 46. 187. Εἰ αὶ [0] Πδ:] Ηογ Αἱ (βεὶ ἀ 
τη" ἴα ἐ6 Κγιιοσίιηι) ΒΔ} Οὐοδιι 1 Βρὰ,, ς ἐκ τοῦ καρποι' ο. ΟΥ̓ Ρ ἢ 
οὐ ἘῈ δἱ ρίογ νν ρτὼ Ογιίμοάαι19 ΕρΊρἢ 1015 ΟῊν Τπάτι 4] (ΟΡ ἡ ἢ 1 δπὶ 
ἐκ τῶν χαρπωνὴ } ἐσϑέιεν ῬΥ.. ΒΈΕΑ ἰξ δἀδᾶ καὶ πέρει [ ἤ 6. αοὔ κι. ἃ] 
ΡΙΘΥ οορ (δῖ. ἡ τις φυτι) Ὀδβύὴ βυῦ (οί μαῖτ χα) Ογγϑδάοτγιϑο δ Οδο 
.. ΟὉ9 [μη 49. οτῃ ἤ ο6. Βο "τἀ ΡΕκα 818 ἰξ νρβ' βῸ 588} ΒΥΥΡ ΑΥΤῚ Δ 
Οτοδὲ (β6εα! 0 6τ6) Οὐ βοάύά:19 ΟἿγν Τῆάγε ΤΡ Αὺρ Αταῦτβί 8] | τῆς 
ποιμνὴης (13.16εἴ 4] οἵα) .. ὈἾἙ6 413 γν τὴιι Ογν Ἐρίρμ 1013 ΤῊΡΗ Αὐρ 
ΗΙ! Αἰ Ὀτϑί αὐτῆς (1 4.16ε: αὐτου) 

8. λαλω .. ΡΕΕ6 8414 1 νρ λεγω[η (Μείοη εν) καὶ ο νορμ. (Μεΐοῃ δάὰ μωυ- 

σεως) ταυταὰ (εαάδηι [τ᾿ αὐτά] Αὐπθτδ1) οὐ λεγεν (αὈ΄) 6. ΑΒΟΡῈ 46. 

νΥ ῥπὶ Οὐ Ερίρᾷ (εἰ Μοϊομθρίρα; ρ. 868. μβαδεὲ οηἷπι: μετηλλαγμένως. 
ΤΙΒΟΗΈΚΡΟΒΕ. Ν. Τ. Εάϊι. Τ. 228 

“Ὧι 95, 4. 
1 Τὶ δ, 18. 



8838 1060.9,10. Ῥορῖία οβί ἀοοίοτῖθυβ ἀοοϑηαϊΐ τη ΣΟ68, 56 

Μωύσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοώντα. μὴ τῶν 
βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ; 10 ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ 
ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾿ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριῶν, καὶ ὁ ἀλοῶν 

κο 16, χτ. ἐπ᾿ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν. 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἔσπεί. 
ραμεξν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ ϑερίσωμεν ; 12. εἰ ἄλλοι 

ἀντὶ γὰρ ᾿Ἔν τῷ νόμῳ λέγει Ἔν τῷ μοῦσέως νόμῳ [Ἰὰ φυοᾶ ρμοβὲ πϑο- 
τίαβ ἰγϑοίδί ἘΡΙΡΗ]. λέγεν δὲ πρὸ τούτου Εἰ καὶ ὃ νόμος ταῦτα οὐ 
λέγει. Απίθα γοτο Ρ. 830. Βαρεῖ: μετηλλαγμένος. ἀντὲ γὰρ τοῦ Καὶ [ἢ 
ὁ νόμ. ταῦτ. οὐ λέγει, φησὲν ἐκεῖνος Εἰ καὶ ὁ νόμος μωῦσέως ταῦτ. οὐ 
λέγει.) ΑἸαθτϑί 8] .. ἕα ἔξ ἢ εὖ καὶ ψομ. τ. λ. (βία } 1 Υ κῸ ατιὲ οἰξαπι 
ἴεα ἢοο αϊεῖξ, ΒΥΥ 6666 Εἰΐατα ἴθ ἤαες ἀὐχῖϊ) .. ς ἡ οὐχν καὶ ὁ ψομι. τ. }. 

ὦ. ΚΙ, 81] Ρ]ῈΓ Β8}} ΔΥΡ (οτὰ καὶ) Ὠ 1813: ΟἿγ Τηάγι 4] (Ογγϑᾶοσ 80 ῥγῃ χαιὶ) 

9. ἐν γαρ τῷ μω. (μωυ - α. ΒΟΚΙ, 8] τὰ; ς μὼ - 6..Α 8] 01) νομω (41 
ΥΥ ἢὰ ΝΥΒ8 ΟἿγ Ὑμάγεἶἷ νομ. μω., ΑἸ γβί οἵὰ μὼ,.) γέγῳ. δ. ΑΒΟΚΙ, 8] 
αἰ νᾶ! ἔδσο οἵη νῷ (ϑογίρέιηι 68ὲ ἐηΐηι ἔῃ ἴερε πιονϑ) Δ] 0] ΟΥ3.338 1)14151 
Ογγνϑάογιϑο 4] ττὰ Αὐρ΄.. α΄ γεγρ. (ΗΙ! αἰ γαρ (ΟἸ οΥ Ππαρτόθδη- 
[68 γαρ ν᾽ ἀδη αν διέθσγδτη Ἰϑοϊϊομ τη γϑϑυϊπῖ886, οοσία τη 8} 1886) 6. }Ὲ 
ἘῸ 1 ΟΥ»110 (ς ("41 ἐν τῷ νομὼ γεγρ.) ΗἸ] [ χημωσεις (65) ὁ. ΒΕ 
ΟἸ τότ (αρηοβοὶξ αὐ νάίγ 8: οὐκ ἄν τοσαύτην ἐποιήσατο σπουδήν, 
ὡς καὲ νόμον γράψαι ὑπὲρ τοῦ μὴ κημοῦσϑαν τοὺς βοῦς. ἘξαγΒαβ ροβί: 

οὐδὲν οὖν ἕτερον τὸ στόμα ἀκήμωτον ὃν τοῦ ζώου τούτου βοᾷ ἢ οἰ) 
Τμάγι"119 (Παῦλος τεϑεικὼς τὸν περὲ τῶν βοῶν νόμον, ὃς ἀπαγορεύει 
τοὺς βοῦς ἀλοῶντας κημοῦν, ἐπήγαγε Μὴ τῶν βοῶν μέλειν οἴο) 6]ο8- 
ΒΑ Υ121 (ᾳἀ, ΑἸΌΘγΕ: κημώσεις" φιμώσεις, ἰΐατα Ογγὶθχίο η60 ἔδυθ δ ὶῖοῦ 
ἩΘΒΥΟΒ οὗ κημός εἱ φίμα, οἱ Ῥῃοΐ δρᾶ απθηὶ κημοῦν Ρ6Γ φιμοῦν, χα- 

λινοῦν ἜΧροηϊίυχ) :: ᾳυ86 ἸΘοἴΐο 60 οοτητηθηἀδίϊον δδί αυοᾶ ποη ἰηγο- 
ηἰΐαγ αρυὰ ΧΣΧ .. ς μη 49. φιμωσεις α. ΑΒ ΟΡ ο  ΈΕΙ, 8] αἱ γα 

οτὴι ΟΥϑ Ὠ 14] Ογγθβ88ι 480 Ομνίχι Τηστὲ (δα ἢ. 1.) 8]. ΟΥ̓ οἵ. 1 Τίτῃ ὅ, 18. 
Ι τῶν βοὼν .. ῬΈΡΑ 816 (νν Ρ]) ργϑϑῖη σερι 

10. οφ. ἐπ ἐλπ. ο ἀρ. 6. ΑΒΟ Α]θ νρ Οὐδ Ὠ14133 Ἐπυβάθσαιδθ (οὶ οἱ.651 ρφ, 9 

αρ. ἐπ ελπ.) Ογτϑδάοτθθ  ατὴ Αὐρ Ρε] Βοᾶ... Εα β οφειλ.ο ἐφ ἐλπ. αρ.οφει- 
λει, Ὁ" ο ἐπ ελπ. αρ. οφ. ἢἐπ ελπ. οφειλ. ο ἀρ.,) Ἐδ 6. Ε ἀ 6 ἔεπ ελπ.ο 
αρ. οφ. .. ς ἐπ ελπ. οφ. ο αρ. ο. ν᾽ (ν᾽ά6 οἱ. δὲ ΕἸΚΙ, 8] ἰοηρδ Ρ] ΥΥ͂ 
Ῥτὴ (βθᾶ νν τι βίπρε [0 6.6 ἐγϑῃ8ρ) ΟἿγν Ογγϑάοτνι80 Τηάᾶτέ (4101 4110- 
ἄθη8β ὅτι ἐπ᾽ ἐλπ. ὃ ἀροτριῶν ἀροτριᾷ) ΤᾺρὮ Οεε .. 8] ῥϑῦᾷς νϑγῦ Ϊ ἐπ 
(α ἐφ) ἐλπ. του (11. οτη) μέτεχ. 6. ΑΒΟ 10. 17. 11. βγγαυΐγ' (000) 88 
Ὀδβῖὴ δύϊὼ δύ ΟΥ Επ83 Ογγϑᾶον δΪ8 Απρ: ἰΐθιη ἐπ 8ρ6 Κγιμοίιιδ ροτοῖ- 
ριοπαϊ ἔν Ῥο] Βεᾶ.. ν᾽Ἑα 46. της (46. Δἀὰ ἐπ) εἐλπιδος αὐτου με-- 
τέχειν (ἃ 6 αὶ εὲ φμὲ ἐγίίωταὲ [ἰτδωγαπ8] δρεὶ διια6 Κγιοίεπι ρεγοίρεγδ)... ς 
τῆς ἐλπιδος αὐτου μετέχειν ἐπ εἐλπιδν ο. ΟῚ ΈΚΙ, 41 Ρ]ῸΣ ΟἿΣ 
Τααγὶ θὰ ΤῊΡΕ Οδο... νἂσ ἃ] ρβϑς:. 

11. 0" ἃ ουὅ μεγα  ϑερισωμεν (πισέαπιιι8) 6. ΟΡΈΕΟΙ, 8] Ρ] 580 1ξ γρ (4] 
12Ω) Τμάτε .. ς 1. -σομὲν 6. ΑΒΚ ἃ] οὶ ΟἿγ Ογγδάογϑθο δ ΤὨΡΗ 

θ06ςο 



Ῥδαϊαβ δθβύϊηαϊξ ἃ τοσοθθ ϑροδίο]δίαβ. 100.9,17.-: 3839 

᾿ φῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησά- 
μεϑα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν να μή τινα ἐγκοπὴν 
δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 18 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ “Ὀιχ5, 1. 
ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ ϑυσιαστηρίῳ παρεδρεύ- “κε 15, αἱ. 
οντες τῷ ϑυσιαστηρίῳ συνμερίζονται; 14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέ: 
ταξεν τοῖς τὸ δυαγγέμον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν" 
10 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα Ἐὶ ἮἮὌΝἈά 

οὕτως γένηται ἐν ἐμοί καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ 
καύχημά μου ἵνα τις κενώσει. 106 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, ὁὐκ 
ἔστιν μοι καύχημα᾽ ἀνάγκῃ γάρ μοι ἐπίκειται" οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν 
ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. 1 δἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν 

. 

12. ὑμῶν εζουδ. 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 8] τα 6 (ἃ 6 σνϑϑβέγοτηι ροϊοδέαξοηι) ἢ αὶ 

ἼΑττὰ ΟἸγῖ... ς (ΞΞ αν 52) ἐξουσ. υμ. 6. ΚΙ, 8] Ὁ] νῷ ἃ] ταῦ ΟἸγἹ Τμάτι 

8] 1 οὐκ ἐχρῆσ. .. Α οὐ κεχρήμεϑα (8. οὐκ ἐχρημ.) ] ταυτη.. Εὰ αὐτῇ 
Ι τινα ἐγκ. (Β 6 ἐνχοσ.) ὁ. ΑΒΟ 46. 187, ἃ 6 υβ οορΡ (βγυῦ) 4] Τοσγί 
ΑπλργΥβί αἱ .. ἔ δὶ 88]. θδβτὴ δύτὰ ΟἿθπὶ Οὐἶμί τὴ τινὰ .. ς ἐγκ. (ΟἿΣ, 8] 
Ρὰ ΤΒαγὶ ἐκκοσ. 87. συνεγκοπ.) τινὰ ς. ΕΒ ΚΙ, 8] ΡΗ]6Υ ΒΥΤΡ 8] ΟΥΣ 

Δάον180 ΟἫν Τηᾶτί 8 

13. ἐκ του... ἾΕα 46. ἔρ᾽ νρ 41] ρρἰδὲ ργϑδϑῖὼὴ τὰ (βὶ νυρᾷ ψιας 46 βασγαγίο 
βιγιέ, ἰίοτα ἢ Β6ἃ οὐχ 8667.)  παρεδρευοντες ((}΄) ὁ. ΑΒΟΡΕΕΑ 17. 4θ. 
Επ5988 Ῥγοοορῖ δια... ς προσεδρ. 6. ΚΙ, 81 Ρὶογ ΟἿν Τμᾶγί Ῥσοόοορ 1 
ΤΏΡΕ Οδο Ϊ συνμεριζ, ς. Β᾿ (νἀ) οὐ Εα .. ς μη 49, συμμ. α. ΑΒ 
ΡἘ Κι, οἷς (;π συμμερέζονταν. οατη ραποίο) 

14. καταγγελλουσυν .. α -γγελούσευν 

15. οὐ κεχρημαν οὐδὲενε ς. ΑΒΟῸ οὐ ἜΕα 8] πὰ δῖ, ἰΐοη ἡ, 80. 
ουδενι (80. δἀα οὐ) κεχρῆμαν .. ς (ΞΞ ΟὉ 832) ουδὲνν (ΤΉΡᾺ -δὲ») ἐχρη- 
σαμῆν ς. Καὶ 81 γὶ σἂν Τάτ ΤΠρΡἢ Οος | ἐνὰ τις 6. ΟΡ ΡΥ ῬΈΕΙ, 8] αἱ 
νᾶϊγν ἔθγσθ οχὴη ἔνρ (ἔνρ Ηἶονῦ Ατουβίμ8 γμαηὶ μὲ οἷον. πιδαηὶ χιῖδ ουα- 

οιοῖ. Αὰρ φμαπα οἷον. πιεαπὶ φιυΐδχιαηι ἵπάπεηι ζασία!) 41 (βῖς νάϊ) Ρ] 
Ομγν Ὑματῦ Ἰλδὰ ΤῊΡΗ Οδς Ἠΐον ΑπδΥβὺ Αὐρ 4]... Εα 26. τις, ἰΐθια ναὶ 
φιαπι ρσίογίαπι πιδαπὶ χιιῖβ ευασμαΐ ἐ εαἰπαπίαξ .. Τωπ. ουδεις 6. Β0 (1 ἄοτα 
τοηονανὶ ὉΠ00) 17. ἀ 6 (ἃ 6 φιαπι οἷοῦ. πιθαπὶ πόπιο θαϊπαπῖοῖ) ΒΔᾺ 
ΑἸ Υβϑίθα (πόπιο σον. πιεαπὶ ἐυαοσιαδὶ!) Τογίδιαὰ (σίοτ. πιόαπι πόπιο 
ὑἱπαπῖοί), ἰΐθη ἃ οὐϑεῖς μή ( τ. καυχ. μου" οι. κε.) ] κένωσεν 6. 

ΑΒΟῺ (οἰἶ οὐ οὐ) ἘΕΟῚ, 8] .. ς -σῃ “δ. Καὶ 8] ΡῚ ΟἈγ Τμάγί 8]. Οὗ 
Ἐδίοῃ. δοζτη. οὐ... δ ῥγὸ ὑγναὰ ὁ. αὶ. οὗ Μι 20, 81. Μο 15, 20. ,ο 20, 
10. 1ο ἴ, 8. 12, 20. εἷς 

.160. ευαγγελιζωμαν .. ῬΕΕα -σωμαῦυ, 1, 4156 Ὅδὰ -ζομαν  καυχημα .. ὉΣ. 
κα 1 Απιδχϑίθά γχαριὶς ἰ οὐαᾶν γὰρ 6. ΑΒΟΘΕΕΟ 8] τὰ ἰΐ Υρ' 600 88} 8] 
ΟτΥλ,468 ΑἸ Ογγϑδάοτδδι ΟἩγ1 ΟΥἰμίϑ,884 ἩΘΡ ΑἸΩ ΥΒέ 8] τὰ .. ς (ΞΞ ΟΡ 
52) οὐ. δὲ ΚΙ, 8] Ρ] βγταῖγ 4] ΟὨγν (δᾶ ἢ. 1.) Ὑπᾶτί δ] ] ἐστὸν... θὰ ἔφ 
(εεὲ ἐ ογ) Αταρδυβὲ ϑγτατα ἐσταυ «. 000 ΒΥΥ 8] οἵη  ευαγγελισωμαε ο. 

: 22 ἢ 
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Ν ὸ νφλ 7 ] ’ ’ 1 8 ὔ ὝἼὝ. 9 δ ἐ 
ὄχον εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπιστευμαι. τίς οὐν μου ἐστι» 0 

μισϑός; να εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον ϑήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ 

μὴ καταχρήσασϑαι τῇ ἐξουσίᾳ μον ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 19 ᾿Ελεύϑε. 
Α .). 93 ’ -«- 3 Α 3 ’ Υῦ 4 .ῇ 

θοὸς γὰρ ὧν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδουλῶσα, ἕνα τους πλεῖον 

ἈΞ ΊΟ κερδήσω" 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ιουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἔγα ἾἾον- 

καπν ι ἡ δαίους κερδήσω᾽ τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς 

ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ τόμον κερδήσω" 21 τοῖς ἀνόμοις ὡς 

ἄνομος, μὴ ὧν ἄνομος ϑεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ, ἕνα κερ- 

δάνω τοὺς ἀνόμους᾽ 22 ἐγενόμην τοῖς ἀσϑενέσιν ἀσϑενής, ἵνα 

ΒΟΡΕΕΟ Δ] (ἔ νῃ ευαπροζίχανεγο, αὶ -ὅέπι ἱ -φζαυόγο) ΟἸγνΐ ΕἸ] οτοῦς χ, αἱ 
-ζομαν ..ς -ζωμαν α. ΑΚ αἱ ὃὶ Οσὐ Αἰῇ Ογγϑδᾶου 4] τὴ (ἃ 6 ἐναηρεῖϊ- 

ζΘη), ἰΐδτη 5) 

117. ἐχω.. 18. 87. οὐκ ἐχὼ 

18. μου (οπι 119; οἴχῃ μου ἐστ. ΤῊΡἢ) ὁ. Α(Κ 8] ἔογε 1 νρ (πέγοθ8 Ἰηέα, 

ἰΐθι νν Ρ]) ΟΡ 588}: ΒΓ ΔΙῚ 868 Ογγδᾶογ 180 Ηΐον ΑἸ τϑί ΡῈ] Βοά 
(οοίθγαια μου ἐστὲν ἴῃ οἀὰά 680, ποῃ αἱ 49. μού ἐστιν) .. ς Τωῃ μον 
6. ΒΌΕΕΘΣ, (56 ἃ ΡΕΡΟ ἴΐ ροϑί ἐστ. Ρο0ῃ) ἃ] ρὶ ἰὑ ΒΥΥΡ 841] ΟἿχ Τμάτί 

84] Αὐρ | ἐστιν .. υἴξα ἰΐ Αὑρ ΑἸαδτβί ἐσταν [τὸ εἰ α 77. ὁ. ΑΒΟΡἢ 
8117 ἃ 6 νρ 6ΘοὺΡ 888} δὴ Ογγ ΟἸγθο3 Ατηδγϑί ἀυρ Ρεὶ Βεὰ. 
(6090) αἀὰ τοι χριστου ο. Ὁ ἜΎΡΟΚΙ, 84] ἸΙοῃρα ρ] ἢ αὶ βγγαϊγ αἱ 
Ἰμάτγι ἃ] Ηΐογ (:: οὖ ν. 12.) [ἃ 8] καταχρασϑαν  ευὐαγγελιω .. Ὁ" 
δἀᾶ μου 

19. πασιν.. Ὁ" ἃ 6 ργϑβϑιῃ ἐν [ πλείονας (εἴ. ΟΥ [δὰ αὐτῶν] Δ] οἰδτ οὐΪδὶ 

τηὰ) .. 46. 109. ΒγτΙΡ (ϑοάἀτρ πλείονας) ΟἸοῖη Ηἱοσ' παντας 

20. και... ὈἾΕἢ 87. ἃ 6 Θ0Ρ 88}: οπὶ Ϊ ὡς ργ (εἴ. ΟΥ! εἴο).. Εα᾿ 89. 61.» 
5΄ ΟἸο "Ὁ Οτϑ Τοῦὶ θ6 ἃ] οτὴ | μη ὧν δα νομὸν ὁ. ΑΒΟΘΈΕΘ Αἱ τοῦ 
ἴΐ νῷ 588} ΒΥΥΡ ἈΥΙῚ 950 (Δα 5866 8ιι σγαΐζα) Ογγν ΟἿγν τὰ Οσἶμὶ Νοβὲ 
Βότὰ (0 Μδν Μογοβθ) ΑἸ γϑεσχί Αὐρὸ Βα... ς (ΞΞ ΟὉ 52) οἵὰ ο. δ ἢ 
(βθουπ δ ουτίθ, ἴδπὶ δηΐτη Ρ]6η08 δοοθηίαβ ροϑιεγδί) Καὶ (1, ἰγϑ81}1 8 

κερδησω δὰ κερδησοω) 8] Ρ] ΒΥΥ 00Ρ ἃ] Οτϑ Τμάγί 8]. Οἵ οἱ. ἌεῖοΝ. 
ΘΟΤΉΠ. ΟΥ̓. 

21. ϑέου εἴ χριστου (6) 6. ΑΒΟΡἘῈ (Βοα Ἐ" ϑέω) Ἐα 819 νν ταῦ Οὐ Ὠϊά 
Ογτδοί3θ (Ἣν [61ἀ3»138 Τόατὴ Οοδοόοσα ὙΠρἢ ῬΒ611 Αἰ 1διτιθ ΑῸρ Νοα81}-1- 
81 τὰ .. ς ϑέὼ οἱ χριστω ὁ. ὈἾ ΕΙ, 8] Ἰοηρα ἢ] (ϑεω οἔ, 588} 8.7 
51) δὺΡ Τμάτι Οϑοΐχι, ΟΥὁἉ ΒδίοΒ. 1. 1. [ κερδανω (α΄ κερδανῶ) 6. ΑΒΟΕά 
11. 81. 40. 109. (ΟἹ οῖαὰ κερδανωμεν) .. ς κερδησο 6. ΒΡῈ (ὈΕ αἱ ἃ 6 α] 
Ροβὶ αγομ. ΡΟ) ΚΙ, ἃ] ῥἷοσ Οὐ Ὀϊὰ Οἢχ Τῇ|ηᾶτί αἱ τοὺς 6. ΑΒΟΡῈ 17. 
81. 109. 4] Οὐ Ὠ]᾽ὰά .. ς ομλ ὁ. ΕΟΚΙ, δὶ ῥοῦ ΟἿγν Τηάτί δ] 

32. ἐγενομὴν. -«εαῖρ δὰὰ δὲ παι] ἀσϑενεσιν.. ΘΈΕΟ -νουσιν  ασϑε- 
γῆς 5. ΑΒ ἀθ νρ Οτγϑ 166 (ἡ ίάοι ῥτίογδ οἰϊδὶ ἰθὺ βούνϑδηβ ὡς) ΟΥρ Αὐζ 
ΑἸ Ατὐδτϑὶ Βοάᾶ... ς Ργϑθίῃ ὡς 6. ΟΡΕΕΟΚΙ, 8] σογίθ ῥ]6Γ νῦ Ρὶ] ΟἿ 
Τμάγί δ] | γέγονα .. ΕΘ ΟἸδτη ἐγενομὴν [ πανταὰ 6. ΑβΒοθ "Ἐα 46. ΟἸδτὰ 
ΟΥϑὅ Νὰ (10 Μὲ 19,1 οἱ Αρο]ορὺὴ Ογυ ΟἿγῖ... ς (609) ργδϑιῃ τὰ ὁ. 
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τοὺς ἀσϑενεῖς κερδήσω᾽ τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα: πάντως 
. Α “ 93 2 4 -“"Σὦ Α Α 2 4 

τιρᾶὰς σώσω. πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἕνα συν- πο τι, 4. 

κοινωφὸς αὐτοῦ γένωμαι. 24 Οὐκ οἴδατε. ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ ᾽ : 
τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὗ- 

’ σ ᾿ » . 2 ’ ’ 
τως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 20 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα 

ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φϑαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς ἘΠῚ τ}: 
δὲ ἄφϑαρτον. 206 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως 
πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων᾽ 21 ἀλλ᾽ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ 
δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 

Χ. 
3 Ἁ ς - 2 “- ᾽ ’, 4 « [4 ἐ ἰμ 

: ᾿ ἥ Ὲχ 18, 31. ᾿ 1 ε ὥρῃ γὰρ ὑπ; ἀγνοεῖν, ἀδελθοι, ὅτι οἱ πάξερες ἡμῶν ἜΣ 13, 

πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἧσαν καὶ πάντες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλ- 

Ὅμω.---.-... 

ὉΡΟΈΕΙ, 8] ἴδγθ οἵη Οὐ ϑὲ Μας ΟἸγῖ Τμάτί αἱ [ πάντως τυνὰς 
(415 -ναὴ .. α΄ παντας ὁ. ΡΕΡΟ ἷΐ νᾷ δ] (βοὴ ΦῸΡ 8δῇ βυτρ ρῸ 8]) ρρΪϑΐ 
οἵη (εῖ. ΝΝεβί δῷ Μαγ Μογοῦβ), 1 ῬΥϑθηλθ80 τοὺς 17. ΟἸεῖ Ογϑ»394 

(ει4.35 αθεῖ παντα) [ σώσω .. δοία αγθ ΟἹο Οὐ Μδςο Νὰ2: ΤῊΡὮ. 
τὴρ Τογί ΗἰδΥ Αὔρ κερδησὼω - 

98. παντα (67) 6. ΑΒΟΡΕΕΑα 17. 81. 46. 67." 718. 80. ἰ{ νῷ 600 δοίμαιτ 
Νὰ ΟἿγ 7.56801 ΑἸαγβί ῬῸὶ] δἱ, ἰΐϑιω ταῦτα δὲ παντὰ Β8Ὲ δύῖὰ .. ς 
τοῦτο ὁ. ΚΙ, ἃ] ἰοπρα ρὶ βυγαϊ 4] Τμᾶγί θθ δαὶ ΤᾺΡΒ Οος  συνκοιν. 6. 
ΑΒ ΟἾΕα.-ς ἴὴ 49. συγκ. ς. ΒΡ ἜΚΒΠΙ, οἷς [1, ἃ] γένομαν 

34. ουτῶως τρέχετε .. Ἐα Υ δὶ ρτϑθῖωῃ ἐγὼ δὲ λέγω ὑμὺν 

25. ἐγκρατ.: ἴδ ΑΒΡ ΚΡ ἜΚΛΙΙ, οἷς .. Ὁ Ἐ6 ἐνχρ. [ οὖν (ΒγτΡ μαδεὺ ὁ.) .. 
Κ΄413 ΟἸθτη οὐὰ, πθὸ δχυρσΐτη (7 φιΐάδηι) ἃ 6 αὶ 1τἶπί (ςοπίγα ἔ νρ ΟΥΡ 
ΑἹ οἱ ἐϊ φιιϊα.}} Βἰ τα  ΠΠῸΥ κὸ (αέ ἐζ{1) ΒΔ ἢ 8] 

26. πυκτευὼ -. 1, πουχτει!0) 

9. Β αλλα | ὑποπιαΐω (6) «. ἘΘΚΙ, 81] Ρ]υ 880 ΕᾺΒΡΒ βίδγδρ Ερὶ}5 
ΝΑ 23 Β48"}»180 ρχοδάξ ΟἬγΓΔΟ801 Ογγϑιίᾳ ((οτη. ὅ, Ὁ 62. ο 187; 110] -ὠ-- 
οαἀϊίαπι οδί, 80 αὐδογ(γ δὴ σϑοίθ) διβ (Δα ἢ. 1. οἰρᾶγ 6171. 684}. 
ἀΐοτη ὉΠ δὲ ΠΟΥ͂ 4111 ἔοχο ΟἹθη ΝΖ (οοπίχ. Ἐπποτα. 196) ΟἼ ΣΠ.0561 Ὀὲ8 
(ἀπ Ἀ. 1.) οἱ Ομ ν "0184 Τηγιῖ (ἴῃ ρμ8.119, 88) ὑποπιεέζω (βεἃ ν᾽" "δἰ ΒΟΥ͂ 
-ο- .. ς Μὰ 49. ὑπωπιαζὼω ς. ΑΒΟΡ "οἴζὰ Δ] αὐ νάϊν βΒαΐ τοῦ Οτἥὲ 
Ερμπιρ ΟὨγτλοπε (1η ἢ, 1. οἱ 4110) ἰξουηαῖθοβοῖ: ἰθς ΤΉ γι ΤῊΡἢ Οθο. 
1μακίηΐ βίο: ἔγρ νρ ἀὰρ ΑἸῺΡ δἱ εαϑέϊσο, ἨΠῚ Ἠΐεγ ΕᾺ]} δὶ δωδ)ίεῖο, ἃ 68 
ξ (δὰ Ὁ ατὐῷ) [τἰδὶ Ῥαι]ῖη ἰνίάιηι ζαοΐο, Ἐπ πιασόῦο, δυο ϑῖμε ο]ἐν αβῇέρο. 
Ῥτδοίεσοδα 530 σαϑίἑσο, ΒΥΥ 8ιιδ7ιοΐο, ΒγγΡ σοπίιπαο, Β5}ι 8ιισίϊο, “00 ἄοπιο. 
Οοέογυτη οὗ Βοίομ. δοχωσῃ. οὐ. Ὀθαγίαβ οἵ. ἰγδείαδε Ἰοουσα Μιιμδοῖ. | 

1, ἃ] γένομαν 

Χ. 1. γαρ 6. ΑΒΟΡΕΡΑ 418 ἰΐ νρᾷ 8] τοῦ ΟἹοτα Οὐ" Μοϊομθρίρῃ θ14 Ογτγ 



943 1 00. 10, 2. ΤΙυάδοοταμι ἴῃ ἀσβοσίο ᾿ΐοσι 8 ΘΧ ΘΙ] υτὴ 

᾿- .- - 9 -- Α 

“Χταῦ, 1δ 6. 90», 2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωῦυσῆν ἐβαπτίσαντο ἕν. τῇ νεφέλῃ και 
“- Α 5.Α “κῇ Α Η͂ 

ΚΕ 6, 15. ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, ὃ καὶ πάντες τὸ αὑτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφα- 
Υ ’ ὃ ἢ 

γον, 4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα᾽ ἔπινον γὰρ 
ΡῚ ῬΜ 2 ’ ’ «ς , ΔΎ - ,ς 

Ἔχ 11, 6. ἐκ πνευματικῆς ἀκολουϑούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἣν ὁ Χριστὸς 
ὡ ΝΣ γ. οὖν ε ,᾿, Ἶ 

δ δι... Ὁ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὃ ϑεός᾽ κατεστρώ- 
᾿ 3 “59 , θ Τ' - δὲ ᾽ ς πῇ 3 ΠΩ ’ ϑ .} 

ϑησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. αὗτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήϑησα», εἰς 
11. Ἁ ᾽ν ᾿ « - 3 ϑυ Α - 9 ᾿ 2 “- 3 ϑύ 

ἱπα αι, τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιϑυμητὰς κακῶν, καϑὼς κἀκεῖνοι ἐπεϑυύμησων. 
᾽ 3 - σ 

ἵ μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσϑε, καϑώς τινες αὑτῶν, ὥσσερ γέγρα- 
ξ΄ "ὦ ᾿Ὶ ΡΞ Α 2 

Ἔχ 85, 6. πταὶ Εχάϑισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιδῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 
- Α 

“Ντὰ 36, 1.9, ὃ μηδὲ πορνεύωμεν, καϑὼς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν ἐν 
- ε ὔ » -» ΄ ΟΣ» ’ - 

ἍΧτὰ 31, δ. μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 9. μηδὲ ἐχπειράζωμεν τὸν Χρι- 

ΒΙΔΡ 814 4] τὶ ΟΥρ 4] τὰ .. ς (ΞΞ- ΟὉ 52) δὲ 6. ΚΙ, Δ] Ρ] ΒΥ τ 4] ΟἿγ 
ΤΠαγΐ Αἱ ᾿ 

ἃ. μωυσὴν 6. ΒΟΕΟΚΙ, ἃ] Ρ] .. ς κωσ. 6. ΑΡῈ ἃ] τι Ϊ ἐβαπτίσαντο ς. Β 
ΚΙ, 8] Ιοῃβθ ρ] Οτγϑ ΟἸγ2 (δὰ ".1.) Τμᾶτί (δα ἢ. 1.) θθόατα Ῥμο θδι151 Ο 90 
.. α΄ ῃ εἐβαπτισϑησαν 6. ΑΟΡΕΕΟ 8] ἔεγοἾ" 18] Β88 ΟΥγτγείδρ 814 οἱ 
δάοτϑθ ρ(ϑ}101 1)14 41] τῶ (ΤΡ -τιΐζοντο) ] ἕα ἢ αὶ ε. τ. ϑαλασσ. 
κ᾿ ξ. τ. νεφελῆ 

8. αὐτο .. Αοὔ (νά {Ὑ) 406. οί μαῖγ Ὠ]ὰ (βεἃ τὸ βρ. το) Ῥτοταΐββ οσὰ [ βρ. 
πνειμ. ἐφαγ. 6. (Οὐ ἢ ῬΈΕΒΟΚΙ, 8] αὐ νάϊ ἔξδγϑ ΟἿ ΥΥ̓͂ ἔδβσ οἵὴπ ΟΥ 
ὯΔ] Ὁ1ὰ Ομν Τμάγὶ ΤῊΡὮ 41 [χἰδὶ (5. δὴ δρ 1υ) α] 180 Ἵσχῃηὴ .. Βο ἢ 98. 
ΟΥγεῖδρῃ σιν. βρ. ἐφ.» ἰΐδιη Τ᾿ σν. ἐφ. βρ. ς. ἃ 187. ΜοϊομΘΡΙΡᾺ 

4, ἃ 40. δΔοίῃ. Οσΐ Ῥχοχηΐβϑ οἵὴ αὐτὸ  πῖν. ἐπι. (81. ΟΥἱ 141 ἐσενον) 
πομ. 6. ΑΨΒ6 46. 1837. Οὐ ΜοΙοηΘΡΙ͂ΡΕ 1)1ἃ Ογτϑοῖ, ς πο. πν. ἐἶπιυ. (0" 
ἐπιαιν) 6. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ρ]6γ 1 νρ' 8] Ὀ141 ΟἿν Ὑπάτί ἃ] [τἰπὲ [8.. ὅ6ῃ 80 
1] Οὐἶπί 4] ἡ (Εα ὁ) πε. δὲ ς. ΒΡ δ ἜΕΟ αἱ αἱ νάϊν ΟΥϑ Επ860146 
.. ςῆ δὲ πε. 6. ΑΟΡ ΕΙ, ἃ] ρον Οὐδ Ἐσβιθδ136 ΜΆγΟΘαΒ182 Π)1.}149 ΟγΥ 
ΒἸΔΡᾺ ΜοΙοηΘΡρίρ ΟἿγν Τάτ 8] ᾿ 

ὅ. ηυδοκ. 6. ΑΨΒΟ 418 δὲ. ρ] τ θ 8. ΟἹοηὰ ΜοΙομΘρίρα ΟἿν.. ς εὐδοκ. σ. Ρ 
ΕΡΘΚΙ, ἃ] Ρ] Τπάγὶ δ Οδο ΤῊρΡΙ [ ΟἸϑὰ Μοϊοηϑρίρ [χϊπ01 ὁγη ο ϑέος 

6. κακέιγον... ἘΑα καὶ χκέυνον (810), ΜοϊοηΘΡΙΡ 851 (ῃρ 8531) καὶ ἔχειν. 

1. ἘΑὰ 8] ρ' (εβὶεὶ ἐ εββεϊαπιΐηῖ) ἄύτὰ μηδὲ (Εα μηδειδωλ.) εἰδωλολατρας 

γινεσϑαν [ καϑὼς .. Ὁ" 8] 4] δα καὶ | ΕΟ ἢ βὶ οπι τινὲς (ἃ νν τῆι δἀὰ 
εξ) αὐτῶν ὡὠσπὲρ ] ὡσπὲρ 6. ΑΒΡ ἮΤΕ ἢ 1, 81] μ] 0589 ΟἿγν Τπᾶάγι δια 
ΤὨΡΆ .. ς ὡς ὁ. ΟΕ 8] Ρὶ ΜοΙοηΘΡΙΡΙδΣΙ (ρρ 351 χαϑως) Οδς [»ὐῈξα 
πεν [ἙἘ6 ανεστὴ 

8. ὈἾΕα εἐκσορνευῶμεν, ΚΙ, ἃ] πορνευομεν. Ἰίοτη ὈἾΕΕΟ 418 ΟἾγξ ξεξε- 

πορνέευσαν :: αἱ ΧΧ | ἐπεσαν (607) ὁ. ΑΒΟΡἜΕΟ 8] ΟἜσταοβοὶ ΤῊ τί 
δ .. ς -σὸν ὁ. Ὁ ΕΙ, 8] Ἰοῆβα ὃ] ΟἿγ ΤΉΡΒ Οες | εν (48. ετιὴ) 6. 
ΑΟΡ κου ἜΚΙ, οἷο .. ΒΡ Εα (1 νρ 41 ρρἰδ) οτὰ | εἰκοσε τρεῖς... 87. 
18. [0] 4] ΒγῪΡ (ββἀτιξ εὑκ. στρ.) ἅστὴ εὐκ. τέσσαρες, Δ61ἢ εἰκ. δυο 

9. Εα ἐκπιρασωμεν | ΧΡ 6. ΘΕΈΘΕΙ, δἱ Ἰοηρα ρΡ] ἰΐ νυ δυσαϊ σορννϊ ΒΔ ἢ 



ΟἸὨ τ βδηϊθ ργᾶγο βουσὶ (Δ{18 ἀϊνῖπθθ. [10ὉὈὧ,10,1.. 3848, 

’ ’ ὦ 3 λε Ἁ4 “ΠΥ 3 ’ 

στον, καϑὼς τινὲς αὐτῶν ἐπειρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὑ ΟΣ ἀπώλοντο. 

10 μηδὲ γογγύζετε, καϑώς τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο "κα 14 3,87. 
ὑπὸ τοῦ ὑλὸυ θέντον. 11 ταῦτα δὲ τύποι σϑρεβοιθον ἐκδίψοις, 

ἐγράφη δὲ πρὸς νονϑεσίαν ἡμῶν, εἰς οὗς τὰ τέλη τῶν αἰώνων ΠΡ 15, 4. 
ΗΘθ9, 86. 

κατήντηκεν. 12 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 18 πει- 
Α ς “« ΕῚ “Ἂ,: 5... 2 ’ " Α νε , [ 

ρασμὸς υμᾶς οὐκ ειλῆφεν δὶ μὴ ἀγνϑρωπίινος᾽ πιστὸς δὲ Ο θεὸς, ὃς 1.9. 
» 5) ς: κα “ .:ν Δ ᾿ς ΣὴὴηνΝ ; , “ " 

οὐκ ἑασει υμὰς πειρασϑῆναι ὑπὲρ ὁ δυνασϑε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 

πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασϑαι ὑπενεγκεῖν. 

ΔΙῚ 81 (νησ. χρ.) Τμάοι Μοϊομθρίρα (Ερίρῃ: ὁ δὲ Μαρκίων ἀντὶ τοῦ 
κύριον χν ἐποίησεν) ΟἿτγ (Δα ἢ. 1.) Οθ6 ΤΏΡΒ Ιτἰπὶ (8. ὅ8 πη δρ 1) Αὔὑρ 
Ῥ6Ι ΑἸ Απιδγβί... α΄ Τη κιυριον 6. Β0 8415 οορθᾶ ΒυΥΡ τὰθ' Δί δΥτὴ 
(ϑεάτπιρ .Ψ}) Ερὶρὶ (ν]άς δῃΐθ) ΟἸγὶ Ὑπάγι Πατὰϑ ὅ'ϑάι! Οδββιοα, ἰΐϑηι 
Α 2. 811’ οἰδὺῖ Βοᾷ ϑεον. ΟΥ οί}. σοϊηχη. οἿσ. | καϑως ο. ΑΒΟΡ ΕΘ Αἱ 

τὴὰ ἴξ νᾷ αἱ τὰ ΕὨΪΡᾺῈ 8] [σἷδῦ 4] τὰ... ς (609) δΔἀά και ὁ. Ὁ ἜΚ: 8] 
ΡῚ 8.1 851 ΟἿἷγν Τβάᾶτσὶ 4] [ αὐτῶν ..1, αὐτὸν  ἐπειρασαν 6. ΑΒΡ  ΕΙ, ἃ] 
Ρὶ ὑρππ,, ΟΡ ἜΞΕα 8] τὰ εξεπειρασαν ἀπώλοντο 6. ΟΡΕΡΟΚΙ, οἷο 

. Τιλϑᾶ το ἀπώλλυντο α. (ΑΥὐ ἀϊ) 5 

10. ΡΕΡΕΑ 17. ἃ 6 οορ ΟἸγ3 (ποὴ δὰ ἢ. 1.) Αὰρ' γογγυζωμεν [καϑως (Β 
98. καϑαπερ) ὁ. ΑΒΟΡΕΕΟ Δ] πὰ ἴΐ νρ 60Ρ 588 βυχαϊ" οίο Ομ γοάάξβ ρὲ 

-ἸΔΟΒΟΣ ΒῈ5 Τμάγί Ῥδπὶ (6. Ρ81408) 4] [χῖμὶ 41] τὴὰ.. ς (6000) κἀὰ καν 6. 
ΚΙ, ἃ] οὶ Οῃγϑά ἃ] [ἃ απωλλυντο | τ" ολεϑρευτου, Ἐα ολεϑρου 

11. ταῦὔτα δὲ ο. ΑΒ 17. 588} ΜοΙοπΘΡΙΡΆ (πίγοα 1060) οἰΐοτί (5, 7.) ΟΥἱ Ὁ 141" 

Ηἱρρϑπ5 Ογγηθϑέθδ Θ(Θ|01 ΟΥΥΒΤΞ Τγΐμι} οχϑοᾶ Ογβῖ Ῥᾳο... ς δᾶ παντὰ 
6. ΟΚΙ, ἃ] ρίεγ νν ρῃ Τῇηασχί Οες ΤῊΡΒ {ππ| Ἡΐον δ], [ἢ ἰπαντ.].. 
ῬΕΡΟ 8] ἔρ δοίμυϊ ΟΥἱ ΟἿγ ᾿τἰηῖ 6041 Αὐρὶ Τᾶδς παντὰ δὲ ταυτα. 
1χ΄ 84 ἨΙ] Αἱ παντα (δὲ) [ τυὐπον 6. ΘΕΞΕΘΙ, ἃ] ἸΙοῃρθ ρὶ 600 58}} 5υτΡ Ν 
(6γγ ἴῃ ἐαοηιρίιηι ποβίγωπι) 1)1841}15 (αΌἱ (δι δἃ τυπούς, 4110161 ευσος) 

Τάτ (δὰ ἢ. 1. ἀϊδοτίθ : ἀντὲ τοῦ ὡς τύποι, 1101} ἱπτογργϑίδηβ: ταῦτα 
τυπικῶς ἐκείνοις συνέβη) ΤῊΡΆΒ (δὰ ἢ. 1.) Οδο ΑΙ... 1η τυπικῶς 6. ΑΒ 

ΟΚ 4}11 ΒγῪΡ τξ Μοϊοηθρῖρῃ Οτὸ Ηΐρρδι8β Μδο Ἐρὶρη321 Ογγμθβίθδ ας 
886 }6 ΟΥὙΥΒΓΣ ΟἿ 4] ριη, ἰΐοτῃ (πη σεγα οἱ 5 τα 161) ἐδ νοὶ 1τἰπὲ (8, ὅθ 
8Ρ [τὴ 818 ὅση. Οὐ Βεΐοἢ. 1. 1. | συνέβαινον ς. ΑΡΈΞΕΟΙ, 8] Ἰοῃρα Ρ] 
Ὁ 141115 ΟἿν Ὑμάτιβ 8] πιὰ .. ΒΟΚ 8119 (διηὲ ᾿ἰἄθτα αὐἱ τυπύκως) Μοΐοπ 
ΘΡΙΡΒ Οτϑὸ Ὁ 14107 Ηΐρρ ΟΥὐγαγ: ΟΒγλο803 συνέβαινεν... δα ἐγίγνετο, 
ΟΥΤΒΥῚ ἐγιγέτο, 588} ἐγέψφοντο Ϊ κατηντήκεν ο. ΒΡ Ἔ ἘΘ6 39, 46. ΟΥ 
Β882 Ογγυβ... ς -τησεν ὁ. ΑΟΌ ΕΠ ΕΙ, 8] ρ]οῦ Οὐίβοάφυῖ! Ογδ Ὁ14] 
ΕΡΊΡΗ5321 ΟἿγν Ὑμᾶγι Αἱ (θ8πὶι -τησαν) 

18. οὐκ εὐλῆφεν (οἱ. ΟΥξ 1] ΟἿγἦ Ὑπάγί 81]; Α ἡλειφ.) .. Εα 6 ἔρ Οτἶοὶ 
ΡΡ δ᾽ τι ου καταλαβὴ (6 ἔ ᾳ Ηΐογ Αὑξ 8] αρρτελϑπεπάαξ; Ογρ οοοιραδὲῇὴ 
] ἑεασει (εἰ. ΟΥξ ΑἸἢ Μδοῖ ΟἿγ Ὑμάτί 41)... ῬΈΕα ἀφησεν Ϊ Β πειρασϑ. 
υμας [κα 138. ἀρ υπ. οου δυνασϑε. Ῥτδοίοτοδα Εα ἔξ Αὐρϑ)ῖα 
(ϑοἃ ποη πϑΐᾳα6) δἀὰ υὑπενεγκειν ὑπενεγκεῖν 6. ΑΒΟῸ ἜΕΘΙ, 813 Μδοξ 
Β485 Ογυϑϑθρθ ΟἾγϑοτι ρέτοοβοϑ ΤῊνΕ; ὙΠΡῊ χοᾶ, ς (Ξ- ΟὉ 82) 
Ῥσϑοῖα (0 δὰ) ὑμας ο. (ΟΥ̓ Κ δἱ ρὶ Ττμάγιἐ δὰ Οδο ΤὨρμθᾶ 



1 1ο ὅ, ξΙ. 

844 1 (Ο. 10, 4, Οοοηβ βϑόῦα οὕ ΘΡ.Ϊ 15 Ῥγοϑηῖθ ΒΟῺ ΘΟΙν ΘΗ. 

ι4 Διόπερ , ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τὴς εἰδωλολατρείας. 
11, 34... 10 ὡς φρονίμοις λέγω᾽ κρίψατε ὑμεῖς ὅ φημι. 10 τὸ ποτήριον τῆς 

48, 13. 
Ἐο 13, δ. 

᾽ - Α - «4 “-- 

εὐλυγίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοιτωνία ἐστιν τοῦ αἵματος τοῦ Χρε- 
- - 3 Α - ᾿ “ 

στυῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωτία ἐστὶν τοῦ σώματος τοῦ 
» - ΝΜ 4Ἁ “ 

Χριστοῦ; 1 ὅτι εἰς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμδν᾽ οὗ γὰρ παν- 

ον Ἰ, 8. τὸς ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ 

8, 4. 

, ᾽ Α - 

σάρκα᾽ οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς ϑυσίας κοιρωνοι τοῦ ϑυσιαστηρίου 
-..»ὕ ““΄Ἃ᾽Ἃ Η͂ 

εἰσίν; 19 τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόϑυτον τι ἔστιν, ἢ ὅτι εἰδωλόν τι 
᾽ Ἁ - 

ἔστιν; 20 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύουσιν, δαιμονίοις ϑύουσιν καὶ οὐ ϑεῷ᾽ οὐ 

14. 1, φευετε ] εἰδωλολατρείας : 5ἷς ΑΒ ΚΛ ΔΙΓκΙ, ΑἹ] οἱ νάϊτγ Ἰοπϑ6 ρ] 
.. ΟΌΕα Δ] -τρίιας 

1δ. φρονίμοις .. ΠῈ ἃ 6 Β8ἢ 8] δΔἂα υμὲν [χρινατὲ (Ε χρεγεταν) μεῖς ο.. 

" χρινατὲ ουν 

10. εὐλογίας .. Βα 813 ΒΥΥ εὐχαρίστιας Ὁ" ηυλογουμὲν Ϊ ἐστιν Ργ Ὦ. . 
ς. ΑΒ ΒΔ} (ΟΡ βυγ Ουτξ Αὐρ Βοᾶ ([τἰπΐ βαηρ. ε8ὲ Οἶ τ.) .. ς Ἰωῃ θ8 πιδὶ 
Ροϑί χῦ ο. ΟΡΈΡΟΚΙ, αἱ οὐσία ροσ ἰΐ νῷ 50 4] (ἢν Τ]ιάγνί ἃ] Ατὐοθχβί 8] 
Ϊ τὸν αρτον .. 8] ρϑὰς ΟἿν Τβάγι ὁ αρτος ἐστιν Β6ς ἢ. ]. 6. Α ΦῸΡ (δὲ 

ΟΤΩ) ΒυΥ Ογγ Αὰὺρς Βοᾶ..ς ἴ ἢ Ροδί χὺ δ. ΒΟΡΕΈΕΟΚΣ, εἷς [. χυβες.. Ὁ" 
ἘΕ6 21. νι ρὸ Ὁ Δ" (-ἡνέκα ἄν λέγῃ τοῦ αἵματος καὶ τοῖ' σώμα- 

τος τοῦ κυρίου εἶναι κοινωνίαν) Τμᾶτι Ατρ ΑἸ τϑί ΕἊΠΡ (2) κυριοι’ 

(βεα ροὸ Ὠΐα] Τμάτε ΑἸηδγβί ἐΐθηλ ΒΥΥΡ τη οἵ, δηίθἃ κι. ὕΓῸ Χυ) 

11. αρτοι!.. ΘΈΡΑ ἰΐ νρϑϊχὶ ἀ6πιϊ ἢ8Γ] [0] ἃ] (860 ποι 812) Απηθδτϑί Ροὶ 
Βεά δἀᾶ και τοι ἐνὸς (ὈἙ οἵη) ποτηήριου 

18. οὐχ ὁ. ΑΟΌἘα 8] ΟἸν... ς οὖνχχες. ΒΡ ἜΚΙ, 8] ἰοηβθ ρΡ] Τηάχί ΑἹ] 
Ὁ" ἐσϑοντες 

19, εεὐδωλοϑυτ. εἰ εἰδωλοὸν πος οτά 6. ΒΟ ΡῈ 81. 87. 46. 78. 1837. ἃ εἴ 
8 (βες Ιο60 ἑάοζιοη ἐ ἑἀοζοιλύνπεπα.) οοΡ 88 δείμυίγ Δὰν ΑἸ τεί ΡῈ] Βεὰ 

. ἙἘα 8 ἐδωλοϑι' τον, ΜοΙομΘΡΙΡΒ ἐροϑυτον εἰ εεδωλοϑυτον (ἰτηρυ- 
Βπδηὲο Ερἱρβῃδηΐο : σὺ δὲ ο) ἡ Μαρκίων προσέϑηκας τὸ ἱερόϑυτον εἰο) .. 
Αοὐ ἘΡ ρ.}ι3ὅ9 οχῃ (61 050) ἡ οτι εεδωλον τὸ ἐστιν, ἰΐθιῃ 17. 71. δανοῦβδ- 
χὶὰβ 16 ρ 8 ἂν Αι (ἴμ86 βίαι δαὶ: ΟΝΟΙ 1ἰὰ βοχί μίαστη οϑί, βαὰ [18 

μά ἐγσοῦ αἴοο [ἰϊὰ σαντα δἀϊ απ 651] φυΐα ἑάοϊς ἱπιπιοζαίιπι 68ὲ αἰέφυξά ἢ 
ατὶ ἰἀοϊωπι εδὲ αἰἐχεϊα ῇ - Ῥοῖαὶ! δαΐθτη ασοίάθγα αὐ Βαοιηᾶττα ᾿πίρυρτο- 

ἰδιοπαπι νϑυϊοίδίθιη αὐὰ δρὸ ροβαὶ Ομ - ἑἀοζίδ ἱπιπιοῖ. ὁδὶ αἰέγιϊἀ 
ΤΩΪΠῸΒ 1116 Ροδβιιοτῖς δαΐ τη οοἄοόχ οἷὰ8 ΠαΌποΥεἑ -) οἵὴ οτιὺ εὐδωλο- 
ϑυτ. τι ἐστιν ἡ (ἰΐϊοτη Του θἷβ ποη φιοαᾶ ἰάοζενι δὲ αἰέφιία) .. ς εεἐδωλον 

οἱ εὐδωλοϑυτ. ο. ΚΙ, Δ] Ιοῃρα ρΡὶ βυυγ ρὸ 4] ΟἿγν Τῇάγί 4]. ΠοἔεπάϊὝ 
ἘοἰςΒ. 1.1. { τὸ ἐστὸν Ὀΐ8.. ἾἜΕΑα ἰἴΐ νῷ Αὺκ δἱ ἐστὺν τι [ ἢ οτι... ὉῈ 

Ἐὰ ἴΐ (Τοῦ) Αὐρ' πιδ8 Ατηῦγϑί οὐχ οτι (Ογοἀά πιοδο ρἕϑὶ ρου οἵε ὑὕΓῸ 

οτι ῥτϊὶουθ) 

30. αλλ οτι α (εἷς Δυρά 8). ΡῈ α δὲ, Εα αλλα α (ἰΐδτηῃ ἃ ὁ ὕ καὶ πε τᾷ 
ΡΡ᾽δὴὴ [ ϑυουσιν Ὀ1ϊ8 (60) ς. ΑΒΟΡΕΡΑ 818 δδὲ Μοεῖίοῃ ϑρίρῃ ἱξϑιηᾳ 
Ἐρίρηιϑδῦθ ἘΠΟΡτο δ ς θύυεν 6. ΚΙ, 81 Ιοπρο Ρ] Οδν Τιάχι Όδιι 81) δα-- 



Οδυίο οαγηΐθαδ Στ ο]8 18 γϑϑοθηάϊ. 1 00.10,21. 848 

ϑέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν. δαιμονίων γίνεσθαι. 21 οὐ δύνασϑε 
ποτήριον κυρίου πίψειν καὶ ποτήριον δαιμονίων᾽ οὐ δύνασϑε τραπέ- 
ζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν "Ὁι 85, 51. 
τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 

28 Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει πάντα ἔξεστιν, 8, 13. 

ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τωι 5,«.. 
τοῦ ἑτέρου. 2ῦ πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν 
ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν" 20 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῇ καὶ τὸ "5.58 (ὦ), 1, 
πλήρωμα αὐτῆς. 21 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε 
πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιϑέμενον ὑμῖν ἐσθίδτε μηδὲν ἀνακρίψον- το 10, 1. 

φ--5........Ἐ. 

μονιοὺς 6. ΒΡΕΡΟ ἃ 6 ΜοΪΟΠΘΡΙΡΕ Σέσπμα ΕΡῚΡΏ ΕἸΒΡΙ Τοτὲ Ααρ8 (' ἀϊ- 
δΒαυίθ: ῃοι ἐΐδ Βουϊρίατη“ φοΐ ϑαογίβεαπὲ βοἃ φμΐα φμας ἱπιπιοϊαπί, ἄαέ- 
“ποηἶῖθ εἰ ποη ἄδο ἔπιπι. ἘθτΒαΒ: ,, 188 δαΐοιῃ ἀϊχὶς ϑεὰ φεὶ ϑαογβεαηΐ, 

ἐαεπιοπέδιιϑ βαογίβεαπί. Οαδδὶ ΟἸΏη68 αὐἱ Βδουῖῦ. ἀδϑιηοηΐθαδ βδοσὶ 

οἰοὴ δάνσβδυν. δ Αὐρ (φιὶΐ δαογίβεοαπί) Ατηῦτβί... ς (6090) ργδϑθῆὶ τὰ 
εἐϑνὴ 6. ΑΟκί!, ροδὲ οτί Ρο}) ἃ] οθγίθ ῥ]οῈσ ἔβὶ υρ βῸ 600} 58}} ΒΥΤΪΓ 4] 
ΟἸιν Ὑμάγι Αἱ Οὐἰπί Αὐρ' Βεὰ [ ϑυουσιν Β66 ς. ΕΕΟΚΙ, οἷο... ἴῃ ροβί 
θεω ῬΟῊ ς. ΑΒΟ 87. 46. 157. ΔΥΡ ΕἸΒΡΥ ΟΥἷδὶ Αὐρ Ϊ "εὐ ἜΕα ἰΐ ρὸ 
δαιμονιῶν (βἴηθ τῶ») κοινώνους  γένεσϑαν (ἃρ ΟΥ οαἀϊτὰπι 6δ 7.7»... 

Β γενεσϑαν... Ἐὰ (ΒΥ ΙΓ ΘῸΡ 81) εὐναν 
ΦῚ. οΕ" ποτήριον δαιμόνιον (819) [κ Ὀΐδ δαυμονῶν 
22. παφαζηλουμεν .. .. Βονογίδη οδί 196. ἀντὶ τοῦ ἀμ ει »““ ἰἴθιῃ 

Τηᾶγι μἀντὲ τοῦ Παρακνίζομεν. ̓ 

928. εἴεστιν Ὀΐδδ 6. ΑΒΟΡΕ(ΕΘ Βθῖη61], οἵηϊζίυαπί οηΐτὰ σπ. εξ. αλλ ου π. 
οικοδ.) 815 ἃ ὁ ἔξ (ἔ 5 αὐ ΕΑ) πὶ ἔὰ] ματὶ" Ιὰχ ἴ0] 8] ὁοὸρ 888} (ἀθπιϊ ἃ 
80 ρτίοτγϑ ἰδπίστι 1060) «] ΟἸδτα ΑἸὮ Ῥ 8 8] [γἰδι Του ἃ] τὰ... ς (Ξ Ὁ 
5.2) ργϑθιὰ μοι 6. (ΟἾ ἢ ῥυΐογ 1060) ΗΚΙ, 8] ΡῈ γ νρϑά Πα ΓΙ" ΒΥΥΠΙΓ 4] 
(ἀφτιϊᾷ ρὸ 866 ἐδηίστα Ἰος0) Ομν Τβάσγι αἱ Οὐἶμί:,θδ Αὐρὶ αἰ. Ῥγϑεοίοσοβ 
Τμάτε: πα. μον ἔξ": χατ᾽ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον. εἶτα κατὰ ἀπό- 
κρυσυν »ἀλλ᾽ οὐ πά. συμῳφ.“" Ιάσδπι ἀθ Δ](6Υ0 τ ΤῸ δα αϊΐ. 

94. τὸ δΐδ.. Α 471. Αἰ οο δ τὰ (Τοχὶ Δ᾽] ὰἄθ6η8: ποῖέέα υέϑῖγα σιγαγό δοα 
αἴϊονίι8) 1 ἀλλα .. 41] ἴετ 19 ΒΥ διῪ ΟἸθιῃ δὰὰ χαὺ (Ο] θὰ ζητ. μονὸν 
αλλα και) ] ἑτέρου 6. ΑΒΟΡ ἜΘΗ 815 1 τῷ 600 Β88} ἅστὼ ΟἸθια ρῥρῖὶδί.., 
ς (Ξ-ΞἨ Ὁ 82) δὰ εἐκαστος ς. ΕΙ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρθε Ρ] β0 ΒΥΓΌΙΓ 4] ΟἿΓ 

Τμάγί δ] 

3ὅ. Ἡ ανακρινωντες 

26. κυρίου γὰρ 8. ΒΟΡΕΡ 8]... ς γὰρ κυρίου 6. ΑΗΚΙ, 8] Ἰοηρθ γ]Ϊ ΟὨγ 

Τμάτίὶ 4] 

91. δὲ ο. ΟΡ ἝΗΚΙ, ΑἹ Ιοῃρθ ΡΪ 58 (8γτ) ΒυῪΡ 80 8] Τῃάγι' (Δα ἢ. 1.) Π8ῃὶ 
ΤΩΡ Οες .. ΘΌΘΊ,ἢ οἷα ὁ. ΑΒΌ ΕΘ 418 1 νρ οοΡ Απιίοοιδὸ ΟἿν Ὑπάτεῖ 
(Ὠ: ἄυο ἐαν τις, ΟἿγ καλῇ) Ιδουϊϑῖν Αὰς Απηὐτβὶ 8] [ ἀπίστων .. Ὁ" 
(ππρσοθδπὶ Κλ ε Λ) ΕΕα ἴὁ νρϑῖχ ἕχ" Α] Απιδτδϑί ΡῈὶ Βεά (μου Ἀπ) 
δὰά εἰς δειπνον Ϊ Αἰ 600} 888} 8] παντα τὰ παρατιϑέμενα 

"κι 



540 1 Ὁ. 10,28. Οδαῖῖο ἴῃ νϑϑοθηὴβ ογη 5 Σπ Π10]8{}8. 

τες διὰ τὴν συνείδησιν. 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν δίπῃ Τοῦτο ἱερόϑυτόν 

ἐστιν, μὴ ἐσϑίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συν»εέδησιν. 
. 2" » - 

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἵνα 
’ ᾿Ὶ ς»2 ᾽ ’ μ 4 ,“ ’ 3 

τί γὰρ ἡ ἐλευϑερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 80 εἰ 
’ - δ ὌὮ 5» “ 

ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὐ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 
Υ ΄ ᾽ ’ Υ , ω -« [4 2 ᾽ὔ 

σο 8, 1.01 εἴτε οὖν ἐσϑίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα δὲς δόξαν 

38. ΕΑ ἰΐνρ ροὸ Τογί Αὐρ' 8] οἵὰ ὑμὴν [τἐροϑυτον (6) δ. ΑΒΗ Β8ῇ (αἴ 
οο]]δῖο ν. 19. οΙασατα 40) ρΊοββαν (ΝῚ ΤΊ δά. ΑἸ οι Ρ. 129. ἑερόϑυ- 
τον" δαίμοσι προσενεχϑέν. Ἑδάρδτῃ οαἰΐοῦ 6χ ΟΥ̓ Ἰεχῖθο δαβοσί- 

ὈΪϊΐ, βαθυὰ ρθη οἴ Το. 6416 δὰ Ἡοτγοὐοί. Ρ. 767. 64. ατοη. υδὶ 8ρο- 
βίοι ἑερόϑυτον ΒΟΥ ρ51886, ἰρβούυσα νϑμἀθηζ τη νοο6 βάση, βίδίυϊ, 

811αἴῖο Ευβθῦϊο.) Εϑηάθιη νοσϑῖὰ ὃχ 1᾽5- Ο]θλ. ὨΟΤΩΙ]. δθδσὶ ὙΥ̓ (δι: 

προφάσει γὰρ τῶν λεγομένων ἱεροϑύτων χαλεπῶν δαιμόνων ἐμπίπλα- 
σϑε. Τὰ οἵ. ΟΥ" "166 τὰ καλούμενα παρὰ τοῖς πολλοῖς ἱερόϑυτα. ῬὮγγη. 

66]. Ρ. 159. ἑερόϑυτον οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ᾿ ἀρχαῖον ϑεόϑυτον, αφιδτιλδάιηο- 
ἄστη 1άθτη ΔΡΡ. Ρ. 42. ϑεόϑυτα, ἅ οἱ πολλοὲ ἱερόϑυτα καλοῦσι. Ἰίθπηι 
Ῥμοίϊοχίς ϑεόϑυτα᾽ ἑἱερόϑυτα. Οείογαχα, αυοὰ ποπάιϊιῃ ΟὈΒογυϑίαπμ 
οϑί, ῃοδβίσγϑιῃ Ἰοοὶ Ῥϑῃ  ηὶ Ἰδοἰϊοποῖα ἰποα δηΐου σομῆγηχδί [1 ΘΔΏΟΣΤΞΘθ; 

τοῦ χάριν ὑμεῖς τῶν παρ᾽ Ἕλλησι παρεσϑίετε μαϑημάτων - καίτον 
κρεῖττον ἐκείνων εἴργειν τοὺς ἀνθρώποις ἢ τῆς τῶν ἱεροϑύτων 
ἐδωδῆς. ἐκ μὲν γὰρ ἐκείνης, καϑὰ καὶ ὃ ]] αὔλος λέγει, βλάπτεται 
μὲν οὐδὲν ὁ προσφερόμενος, ἥ δὲ συνείδησις τοῦ βλέποντος ἀδελφοῦ 
σκανδαλισϑείη ἂν καϑ᾽ ὑμᾶς. Θυδιὰ ἑεροϑύτων νοσοτὰ 'ρ86 ΟΥγγ γα: 
Ῥοεϊ Ἰὼ τοίααίίομο: ᾿Ὀτάσδιῃ Ρ. 288. Νρϑοῖο δὴ οἵ. οοῃπῆγιηβηί ἃ οἵ 

ἱπιηιοίαἰέοζειηι (Ἰάδτη ἰθηθηΐ 864 δἀάϊίο ἑώοϊβ αὶ πὰ ἀδυηϊὰ ἃ]; διὰ" ἐπι- 

πιοϊαίζιηι [ἢ -ἰἴυιηι) ἰάἀοῖέβ, να ἐηιπιοϊαίμηι ἰάοϊί8. Αἃ ἀχλβ οἴ βαρτᾶ 

ν. 19. ἃ 6 εδἰπιμζαοτο τπιπιοίαξιηι, ἔ νρ Ἰάοἷὲέβ ἱπιπιοζαίιπι, αὶ Τἀοζοίπίξωηι) .. 

ς εἰὐδωλοϑυτον ὁ. ΟΡΕΕΘΚΙ, 8] αἱ νάϊν οτὴ ΟἿγν Ὑμπάτγι 4]. Ὠδίθηαϊι 
Βεἰς!. 1. 1..} δὲ ἐκευνον (Ο(Ὦγοτα [ΘΓ ὁ) τ. μηνυσ. καὶ τὴν συφνειδῆσιν 
.Εαῖρ Απργυβέ διὰ τὴν συνειδ. ΟΥἾΒ818 τ61}] [ ς (ΞΞ ΟὉ 532) δἀᾶ ἴῃ ἢ. 

του γαρ κυρνου ἢ γή καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς 6. Ἡ ΚΙ, ἃ] Ρ] ρΡῸ ΒΥΥῪΡ δτΡ 

81] Οἢν Τηάτί ῬΒοῖ ἂρ Οδϑο ἰΐθοιμᾳ Οδα ΤᾺΡΗ (ΠΣ οτηπθϑ π᾿ ὁοτ Θχρ]ὶ- 

οδ}): ΟἹ 6. ΑΒΟΘΕΕΟΗ" 41}3 10 νρ 60ρΡ ΒΔ Ξ5ΥΓ 818 δῖη ϑῃ Αὐρ 
ΑπρΥτϑέ ΡῈ] Βαᾶ. ψιάο οἷ. δᾶ ν. 81. 

29. οὐχι.. θ" ου |[ εαὐυτου .. Η 815 ἐμαυτου .. ἢ (10 νᾳ οἷς ἐμαπὶ) σεαυ-- 
του  αλλης.. Εα ἀερ ΑἸ Ηἰἴδχ δυοίϑίμρ ο16Υ Ῥυΐτῃ (ηοὴ ἰΐθιῃ Αὐΐς 
Ῥεὶ Αταρτϑί Β6α) απιεστου 

80. ἐν 6. ΑΒΟΡΈΕΘΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] νσν οἵηῃ ΟἼθὶ Ογτ 1388. 4]6Ὺ οἐἷδὲ,  ς 
(ΞΞ αὉ 82) δὰὰ δὲ ὁ. πιΐπ αὐ νάϊν ρϑὰς Τματγιῖχιὶ (οτη Τμάγι ἃρ Οδ0) 
Ο6ο 

81. 1, ροβί εὐτὲ 866 τοροίϊ ουν | τι ποιεῖτε... ΘΈΕα ὃ ποι. τι [ ταῖξ 

Αταργβί (6888) οὔχὰ ποιέετε 866 οὔ" δὰὰ ἱπ ἢ τοῦ γαρ πὐθοῦ ἢ γῆ 
καὶ τὸ πληρομα αὑτῆς 



Ὑίγο ογϑῃιάσῃ οδρίίθ ἤπᾶο, τα] 6τὶ νο]δίο. 1 ΟΟ. 11,6. 9847 

ϑεοῦ ποιεῖτδ. Ὁ2 ἀπρόσκοποι. καὶ ᾿Ιουδαίοις γίνεσϑε καὶ Ἕλλησιν 
4 --,»Σ 7 “- “- [ Ἁ 2 Ἁ ’ - 2. » 

καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ, θὺ καϑὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, 
Α ἊΜ“ Α 3 - ’ ᾿ ᾿Ὶ ΑἉ ν - ἰχά ἂ«Ψ 

μῇ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωϑώῶ- 

σιν. (Χ]1.) 1 Μιμηταί μου γίεεσϑε, καϑὼς καγὼ Χριστοῦ. 4, 16. 

ΧΙ. 

2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησϑε καὶ 
Α ; ς »»ν Α ’ ἌΝ , « .- 

καϑὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδύσεις κατέχετε. ὃ ϑέλω δὲ ὑμᾶς 

εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ ἘρΆ δ, 38, 
᾿ ς 3 ᾽; Α Ἁ - »- ἐ [4 Ὁ ,.ᾳἉᾳ 

γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὃ ϑεός. 4 πᾶς ἀνὴρ 

προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ. Ὁ πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένῃ ἢ προφητεύουσα 
ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς ἕν γάρ 
ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. Ὁ εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, 

82. χκαν ιουδι γυν. 6. ΑΒΟ 17. 87. 178. Οἵ (864 οἵὴ καὶ ελλ.) Ὁ1α Ογγϑεῖδθ 
οος γιν, καὶ (ἔ δὶ νξὶ σ0Ρ 588} βυσυῦγ ἃ] Απρ δὶ οἵῃ) ουδ. 6. ὈΕΚῚ, 8] 
ΡΣ ἃ ὁ ροὸ Οἷν Τμάγι τ (οἰ. Ρ τ686) 4]: Σἔθια Ἐα γι». ἑουδ, τὲ 

88. παντα πασιν.. θῈ πασᾶν παντα, ἙἘὰ πασυν κατα πανται, ἴἴ οπιπίδιι8 

»εν ᾳ β8εοιπάμηι ΒυὉ απ] οπιπΐα .. Τηάγίοα παντάπασιν (ἰάθιη ὁχ Ηο6Γ- 
νοοῖ! οοάϊος ΝῚ Τί ΙΔπάδι δάϊίονῦ Τπάγε}) [ συμφορον 6. 486... ς συμ-- 

φέρον ὁ. ῬΈΕΘΚΕ, 8] αὖ να γ ὁτλῃ ΟΥ̓ ἃ] τὴὰ | ΕΘ ἃ] οἵὴ τὸ 866 

ΧΙ. ὃ. αδελφοι ας. ΘΕΕΟΚΙ, ἃ] ΡΙΟΥ ἴ νρ γὸ Βυγαῖ ΔοΡΡ 4] (βυυθΐτ 4] 

δΔἂὰ μου) Τμάτι Πᾶτ 81 Ατηδυϑί ΡῈ] δἱ .. ἴῃ 49, οτχ 6. ΑΒὸ 816 οῸ Ὁ 

ΒΔὮ ΔοίητΟ στὴ ΑἸἢ ΟΥΤΡ Β865. ΟἿγ (6. ΤᾺ 0803) ΤΉΡΒΘΟΥα ΟΥΒ (:: οὗ δὰ 
Εο 1, 15.) [4 816 οἵὴ καὶ [ παρεδώχα (Εα παραδωκα) .. Εα ἃ ἔ (δυ- 
Ῥ6Υ Θτδθοΐβ)ὴ) αὶ Απητϑὲ ρσϑθῖι πανταχοῦ [τμὲν.. Βα 5 ΑἸ γβί οἵα 
παραδόσεις (ἃ 6 ἐγααϊέοποπι πιέαπι, ἔνε ρταεοθρία πιεα, τ, 8] -δωσεις) .. 

ὈἾΕΟ ἴἴ νρ 8ΥὦᾧΡ ρρὶδὶ Δαὰ μου | κατεέχέτε .. Ο Δοίμαϊ ΑἸΏ3 ΟἿγ (εἴ. 
ἸΏΟΒ0 1) ργϑϑ οὕτως 

8. Εα 8] δὶ ΒΥῪΡ Ατηθγϑί οἵὴ δὲ ΡΥ Ϊ ὁ χϑ 6. ΑΒ ἜΚΙ, 8] ρον Οτίποά 
489 (ἢν Ὑπάτι δῖα βονοσίδηδί 4]... Βταυγβαϑ πορί οχὶς Μαὶ) 6 8] 

ΟΥἹῦ (πᾶς ἀνὴρ οὗ χε ἐστι κεφαλή) οτὰ ὁ ] τοῦ χῇ 6. ΑΒΡῈ 87. 46. 419 
ΟἸοπι Ευϑιιδγο 186 ΟΠΥΣ ΤΒΡΗΐ Οδοΐῖ.. ς οἵὰ τοῦ ὁ. ΟΕΘΚΙ, ἃ] υὐ ναϊγν 

ΡΙΟΣ Ετιβτιατο 300 Ογγϑοί 89 ΟΠ Τηάτι Τα ΤῊΡΙ ΟδοΣ [ὁ ϑὲὸος ..ο 
ο χὸὴ (Ἰπορί6) - 

ὅ. πασα δε (οἰ. ΟΥ 4] πιὰ) .. Α 5.7 καὺ πασα Ϊ Ὀ΄ΕἘα οἵὴ τῆ | εαυτῆς ὁ. 
ΒΡ. ἜΚ δἱ αἱ νάϊν ἸΙοηρα ρὶ Οὐ .. 1ὰὼη αὐτῆς 6. ΑΟΡἙΟΙ, Δ] τὰ ΟἿΥ 
ΤΗάτι 414 | ἕν... τ, ἐὰν (Ἰπορὲ6) 



960." 3, 38 [8. 

8:18 1060.11,1. γῖτο οταπάθι οἀρὶΐα ἡσο, τα ]}]θτὶ νοἶδίο. 

; 3 Α 3 Α Ἅ ΄-. 

καὶ κειράσϑω᾽ εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾷσϑαι, 
κατακαλυπτέσϑω. ὦ ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσϑαι 

“7 “τς . ἐ Ἢ 4 »- .» 
τὴ» κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δύξα ϑεοῦ ὑπάρχων᾽ ἡ γυνῇ δὲ δόξα ἀν- 

ἢ γνΝ 3 ’ ᾽ 4 4 ) ,ς 
δρύς ἐστιν. ὃ οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός 

4 " 3 3 ’ 32.ϑ.Α ᾿) Α -- 3 Α Ά Α Α 

9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσϑη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 
ΝΥΝ Α - 3 « 3 ’ μὴ 43. ἃ “- 

ἄνδρα. 10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπι τῆς κεφα- 
λῆο διὸ ΝΌΜΩΝ, Ἂ 11 λὴ» οὔ Ν ἱο ἀνδοὲ ὕτε ἀνὶ 

ἧς διὰ τοὺς ἀγγέλους. 11 πλὴν» οὔτε γυνὴ χωρις ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ 
4 , 2 ,. ΄ ᾿ ε . Σ» “,Σ) ’ 

χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ 12. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρύς, 
Α ᾽ - “-- “- 

οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ. 
φ -«« δὴν ᾿Ξ Α Ἰὼ; - 

18 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε᾽ πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον 
΄“- - ’ Σφὼλ ἐ “ 9." ’ ἐ - σ 

τῷ ϑεῷ προσεύχεσϑαι; 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὁτι 
53" Α 9λ - 3 ’ 3 -. 9 , 4 δι 4νΑ4 “- ᾽ 

ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν, 1ὅ γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δύξα 
2 23 ’, ΄ ε ’ 2 Α ΄ , 

αὐτῇ ἐστίν; τι ἡ κόμη ἀντί περιβολαίου δέδοται. 
- - ; 

10 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλύνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήϑειαν 
Σ ᾽ δφῳλ .ς 9 , -«- - 

οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ ϑεοῦ. 

11 Τοῦτο δὲ παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν ὅτι οὐκ εἷς τὸ κρεῖσσον 77 

ὁ. κειρασϑω .. Β δἀὰ ἡ ξυρασϑω 1, ἃ] κηρασϑω, ἰΐετα κηρασϑαε 

Ἰ. ἡ ο. ΒΡ ΕῸ ἃ] Ὁ 1] 1814 3.95 Τηάγ... ς οἴῃ ο. ΘΟ ἜΚ, ἃ] Ιοῃρθ ρμὶ 
αν Θὰ αἱ [ ἘἘὰ τοὺ αγδρος 

8. Καὶ ὁχ νογϑια 

10. Η. 17. δὃ7. ἡ γυνὴ ὀφείλει (Η οφιλι)] ἐξουσια»ν (1 νᾳ Τεγίτσοασο Αὐταὶ 
Ὁ] ροξοϑίαξοπι) .. [τἶπιὶ Ἡϊογ Αὐρ δὶ υεϊαπιόπ 

11, οὔτε γυνὴ χ. ανδρ. ἢ. 1. 6. ΑΒΟΡ (" δ ἢ ΕΕΘΉ 8] τὰ ἴδ 600 588 Αστὰ 
Δ] ΟἹοῖη 8] Απιογβὲ 4]... ς (ΞΞ αν 52) ροβί γυναεκος Ροῃ 6. Ὁ ΕΙΣ, 8] 
Ρ] νῷ βυτῦϊγ 4] ρηϊθίροὶ 816 Οἢ)ν» Τῃάχὶ ἃ] ΡῈ] δἱ [ ἐν κυρίω... Ὑπάτγί 
ἐν χοσμω 

12. ουὐτως : ἰΐα ΑΒΟΡΕΡΟΙ, οἷς .. 5 ἃ] οὔτω | δια τῆς .. Καὶ ἐκ τῆς 

12. ἐγνυμιεν αὐτοὺς ὁ. ΑΒΟΕΟΗΚΙ, οἷο .. 9Ὲ ἃ 6 νῷ (οἷ. δὴ ἀθυρὶα πΑ1] 8]; 

ΠΟΙ [0] ἔα ῖο) ρρἱδὶ πμεὶς αὐτοι [ τῷ ϑὲ. προσευχ. ᾿ς. ΑΒΟΗΚΙ, οἷο .. 
ῬΕΡΟ ἰΐ νς ἃ] σρ. τ. ϑε. 

14. οιὧδὲ ο. ΑΒΟΡ᾿ ΕΘΕ 46. 78. 187. 1 νῷ οοΡ Βυγα ἀγῃ Δ] ὈϑιαΡρδΓ Τοσί 

ΑἸ Απηθχϑὶ δ] .. ς (6090) ῥρσββϑίηῃ ἢ 6. ἜΚ: ἃ] ρ]6Υ ΒυτΡ τᾷ ἃ] (ἢ 
Τιιάγὶ Πᾶπὶ 8] (Ὀπιπεδβίσί δὰ ἢ. 1.) [ αὐτή ἢ.1. (67) «. ΑΒου (ἢ εὐ ἘΕα 
17 ΔὺΡ (οἰ μαΐγ παίμγα δἰι8) Τλδτη .. ς Δηίο (52 εοπῆμδα ροβί) ἧ ας. Ὁ" 
1, ἃ1 ἴοῆρο Ρ] Οἰν Τπάγὶ 8], ἰΐθῃ ἦρδα παΐεγα ἴξ νρ οἷο Ατὴῦ Αὐαῦχϑί 
Ἀ].. ΕἘὰ δῖ Τογὶ οἵ 

16. δέδοται ς. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ρῥ]ιι840 ἃ α βῖτιβ Οἢγ2 Τάτ Οδο Τογῖξος (-Ξ 
Οὐ90 52) [πη δἀὰ αὐτῇ ο. ΑΒ 8] ρμχῃ καὶ (ΟΡ Β8ἢ βυγ ἃ] ΟἿν ἐχὶ ΤῊΡΗ ἰσὶ 
ΑἸ τϑί δ]; ρσϑϑῖω ἰάθτη ἢ 8]7 ἢ νῷ ΒὺῖΡ ὕδῃηι ΑἸωῦ 4] 

10. αἱ ἐκκλήσιαν.. νεϑᾶ οἱ {π" ἀδιηϊὰ 4] Τοσί ΟΥΡ 8] ἐοοϊεβία 



6 δρϑρῖ5 ἀϑοθηΐοσ Βαθϑῃαϊπ. τ 100.11,98.:. 8490 

τ » 
ἀλλὰ εἰς τὸ ἤσσον συνέρχεσϑε. 18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων 
ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι ν1ι. 
πιστεύω. 19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι 

4 τ - . 

φανδροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. 20 συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
3 Υ̓͂ Α “ - ὁ ζς Ο. Α .Δ ἮἩ΄ “« 

οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν᾽ 21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖ- 
’ 3 - «- «4 Α - Δ Α ’ 

πνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεϑύει. 

22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσϑίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλη- 
σίας τοῦ ϑεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μῇ. ἔχοντας; νυ. 
τί εἴπω ὑμῖν, ; ἐπαινέσω ὑμᾶς ; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 28 ᾿Εγὼ γὰρ 1", 8, 

ο 92, 19 8. 
παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὃ ὑμῖν, ὁ ὅτι ὁ κύριος ]η- μι 36, 38... 

ς 14, 33 εα. 

17. παραγγελλω (δε Β' [651 Β1Π) οἱ Μαὶ -λλω») ο. ἐπαένωὼν (6) ὁ. Α(Β) 
ΟἿΤΟ ἃ] ἴοσο ἢ 5 νβ βγυυῖγ Ἄγτὴ 4] Αὐρ ΑἸοδγδί ΡῈ] Βεᾶ.. "1387. 
ΒΒ} -ἐλλὼω ο. -’ῷ .. ς -ελλων ο. -νῷ) 6. ΟΥ̓ Ἐν ἀ γ Λ ΕΠ Ὶ, ΑἹ ρ] ἃ (8ἰ6) 6 οὸρ 

81 Οδν Υῃάγε ἤδτη δ]. Ποἴοπάϊι Βδῖ ἢ. σοτήτη. ἐσ. [οὐκ .. 1, οὐχ [κρεσ- 
σον εἴ ησσον (Εαὰ ΤὙπάτί, ἐλαττον) ὁ. ΑΒΟΡ (Ε6) οἷς .. ς -ττοὸν ὉΪ8 ὁ, 
Ὁ ἢ)., ἃ] Ρ]} αλλα ο. ΑΒΟΡ ἢ 8] .. ς ἴῃ αλλ ο. ἢ ἜΣΟΚΒΙΣ, ἃ] Ρ] 

18. ὑμῶν .. 415 ΤῊΡὮΕ οἵὴ | ἐκκλήσια 6. ΑΒΟΡΕΒΟΚΙ, 8] ρα ΟἿν δι .. ς 
ΡΤΆθτη τῇ ο. τηῖΐη Οδο ΤῊΡΕ (Ἰμάτί ἐπρ τὸ αὐτὸ ῥχὸ ἐν ἐκκλ.) [ ἐν υμ. 

(δὰ ἔπ ἀθυηϊὰ ΒΆ1] ἃ] Οὐἶμί3, 801 ΑἸηθχϑὶ Βεά ὁ.) ὑπαρχ. ὁ. ΑΒΟΡ ΚΠ 
εἴς... Ὁ ἜΣα νρϑὰ ἀστὴ 8] ὑπαρχ. ἐν ὑμ. 

19. ἐν ὑμὲν ΡΥ (Ὁ "Ἔ νν τπὰ Αὐ με] ροβί ἕεναν, 813 δπῖθ αὐ τοῖς ἐν 
ὈἾἘα ἰέτρ Οτἷπὶ (ββα Βαδεὶ Οὐ" 456) ΟΥρ 8] ρὼ (ῃοῃ ΑΥομ6] ἨΐοΥ 
Ῥγΐτῃη ΑΠ80) οτὰ, Βίηο Θ΄ | νὰ καὶ 6. Β0" 87. 71. ἃ 6 νρ 888} Απηῦγβέ 
Ῥεὶ Βεά,. ς 49. ουι καὶ (μη [χαὶ]} 6. Ασρἐοὐἤ ἜΕΘΚΙ, δ] Ρ]6Υ ἢ αὶ ΒΓ 
αἰγὶ οορ 8] Οὐ Ερίρ 905 ΟἸν ΤΠαγὺ Ῥϑῖῃ Δ] ΟΥΡ 8] (: : καε ἰβίυαα ἃ οου- 

Τοοΐοσα 8116 188 πιυτα) [1, 8] γενόνται. Ἰάοτη νν, 14 οἱ 1ὅ. χκωμιία οἵ 
κωμη, ν. 31. ἐνωχος, ν. 81. ἐκρεινωμεϑα. [ἐν ὕμιν 8ὲς.. 00 ο,ΟΟΥ 
θἀ4ἃ (βεἀ πο Π6]4γ.) ΟἿν Ερίρῇϑ9ῦ Τλαιαθοτα Ηΐθ᾽ ἃ] 

20. ου» (17. δε) 6. ΑΒοΡ κου ΚΕ ΤΕΣ, εἰς... 60 ο. δ ἜΓΕΘ [Ὁ ΟἸθια ΟἿγ] 
ἐστιν (ἃ 6 οη)).. ΕΑ β᾽ὶ ἔτι (ἢ νρ ρμ͵ϑδὶ ἑαπι ποῆ ε8[) 

21. προλαμβανὲν (»γαθϑιιπιδδ) 6. ΒΟΌΕΕΟΚΙ, 84] Ὁ] ἰΐ νᾷ 8] υὐ να οὐδῆ 
ΟἸοπι Ομν Τπάγτι δὰ 41 ΟΥἶπὶ Ατῦγϑὶ Ηΐδυ 81) .. ἃ 46. 8] τῆι; Ζοπ δῦ 
προσλαμβ.} ἐν τῶ .. ῬΕΡΟ α ἔρ νεᾳ σούάϊτ ἐσὲ τω (ὁ ἢ νᾷ αὐ εἱ αὶ ἴπ 
“παπαιοαπάμηι, ἃ ἴῃ -π0Ὶὴ, ΑἹ εἰς τὸ 

28. εἰς τὸ ἐσϑ. κι πίνειν .. Εα ἔξ φαγεῖν χκαν πεὺν (ἢ αὶ αἄ οἷς) ] εέπὼ 
ὑμὲν 6. ΑΒΟΡΕΡΟ 8] 1 υρ ΡῸ ΒΥΓ 600 Β8}} 81᾿᾿ Ὅδιῃ ρμρὶδῇ,. ς ὑμεεν (Άγτα 
ΔΘΙΏΡΡ ΟΤ0} εισΐω ὁ. ΚΙ, ἃ] Ἰοπρα Ρὶ ΒΥῪΡ 8] Τμάτί 4] (δϑίητο ΟἿΥ οτὴ τὲ 
ες τ.) ἐπαινέσω 6. ΛΟΏΕΚΕῚ, 8] αἱ να ἐγ οὁπιῃ Β8 ἢ} ΒΥΤαΙΣ ἃ] (εο ἰατιάεηι) 
ΟἿν Τάτ θδτη αἱ .. Γζῃ ἐπαθνὼ 6. ΒΕ6 ἴξ νᾳ ρρ 8) } ὑμᾶς; ἐν τούτῳ 
(116 εἰ. ς9 αὉ ὅ2: ἰΐθη Β᾿" οἱ αἱ οἀϊίκα δβυηΐ ν᾽ 80 ΒΥΥ 81)... ς [Ὡ 
ὑμᾶς ἐν τούτῳ; (ἰΐα οοπὴρ οἴ. ΟὉ1, 8] ἃ ἔ οορ 88}} ΒΡ) 

48. ἀαποτου... Ἐα ἀπο, ὈΕῈ παρα | χυριου .. Εα αὶ ϑέου Ϊ τῇ (ἔεϑὲ ῥδὰς 



ΦῈχ 34,8. 

9950 1 0.11, 24. 6 δοθῆ β8όγϑο ᾿ἰπϑέϊ ας τη δὲ ὑδ. 

- » » τ ’ ᾿ Α 5 ’ 

σοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἢ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 24 καὶ εὐχαριστήσας 
“- Α - ς “-, φ - 

ἔκλασεν καὶ εἶπεν Τοῦτό μου ἐστὶν τὸ σώμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν» τοῦτο 
- μά ς Ἁ , 

ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ 
Α »- ’ “- Α ’ὔ « Α ᾽ 9 4Ἁ ΠῚ 

τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τουτο τὸ ποτήριον ἢ καιφῇ διαϑήκη ἔστιν ἐν 

τῷ ἐμῷ αἰματι᾿ τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. 206 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ 

’ Ὁ τ 

ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὐ 
" ἐ » σ «Ὁ Ἁ ’ Α Ύ Ἃ ’ Α ’ δὲ 

ἐλϑ. ὥστε ὃς αν ἐσϑιίῃ τὸν ἄρτον ἢ πιρῇ τὸ ποτῆριον τοῦ 

δά χε)... Β 44. οτὴ [ ὑΕα ἕν ἡ νυχτι παρεδ. (1 νᾷ 41 ρρ͵δὲ τηὰ ἐπ σμα 
ποοίε; Ῥτοϊηΐββ ἐα ποοίς 4φμα)] παρεδιδετο ς. ΑΒ ὌΡΕΕΟΘΚ 46. [2 8πὶ (βεἀ 
ποηρϑυδ86) ος -πὅοτο 6. ΒΡ, 8] Ρ]εγ ΟἿγ Ὑπάγῦ 41] [ ὑΕα (ποι Ογγ 
μτ 830 ἘΜ ΠΏ] [1 ΘΙ θη μο ἀἶν. ἰοδ[. Ρ. δδ1. 6ἃ Ζδ8ς.] 4] τι.) τὸν αρτὸν 

24. εὐπὲν 6. ΑΒΟΘΕΕΘΟ ἃ] τῶῦ 1 δῖ ἔπ 81] σὺρ 58} δσυῦθα Β85 Αἰΐ 80 

ΤΠάγι 4, 1585 ΟΥ̓ ὨΘΒ.111 ΟἿν (β6ἃ ποὺ δὰ ἢ. 1.) Ευίμα1}1- 1. Τα ΡΑΓὅ36 
ΟγΥρ Βαᾶ.. ς (ΞΞ αὖ 82) κἀὰ λαβετε (γᾷ Ἀτῖω 8] Ατηθτϑὲ δὰ χαὶ) φα- 
γετε (δοίῃτο δοάμ! οἵ φαγ.) 6. ΟΥ̓ ἾΕΚΙ, Δ] ρ] βυυθίγτ 4] τῶι ΟΥΣὮΓ (εχλα- 
σεν καὶ ἐδωχὲν τοις εαυτου μαϑῆταις λέγων «αβ. φαγ.) ΟἿγ (πὲ οἔξοπι 
δὰ ἢ. 1.) Τῃμάτγί δὰ Οδο ΤΏΡ ΑτωργυβίΪτο υπ| ὑμῶν ς. ΑΒΟ" 17. 61." 
Ογγπθβὶ (Ογσὰγ οτὰ οἷ. τὸ ὑπ. υμ..) ΑἸΒ (π. πιστ. λογ. ο μειζ. ἃν Τματὶ 
4,188. ρράδηη 1060 64. αἰΔ]|1Δηᾶ. Δἀάϊίαγ χλωμενον)ὴ ΕἾ] (6Ρ. δὰ Ε' δσγαῃὰ, 
89.) .. ς (605) τὰ κλωμενον 6. οὔ ΈΕΟΚΙ, 8] Ρ]ῈΣ ἃ 6 (αἴετα 
7ηαησίδιν, βεἃ αὶ -σοῖιι}) 5 βυγαῖγ ροὸ ἃ] ΟἿγ Ὑπάτι (δὰ ἢ. ]., 411013 1, 9. 
4,320 6{[1318 διδόμενον ἢ κλώμενον κατὰ τὸν ἀπόστ.) ῬδταΡδΣ Οδο ΤῊΡᾺ 
(:: ἀοἔομαϊς Ἐξ οί ἢ. 1. 1.); ἐΐθτα Ὁ" ϑρυπτομενον, 00 588} δσῖῃ Ἐπ 84} }.}: 
διδομενον, ἴ νᾳ ΟΥγρ Απηργβίθα φψιοά ρ»γο υοδῖδ ἰταάείεν (Ατα ὈΥβίσι8 ζγαη- 
σίϊμγ) 1 Ἐα οἵὰ τήν. Ῥσχδθίοσο βρϑοίδί δας [υβύϊῃ 418] 41 σοῦ ἄρτου τῆς 
εὐχαριστίας ὃν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάϑοις οὗ ἔπαϑεν -- ξὲ χε ὃ κύριος 
ἡμῶν παρέδωκε ποιεῖν. ΟΥ̓́ οἱ. ἀΔ4] τὸ ! 

2ὅ. ἐμὼ αὐματι (Ογγ αἷμ. τω ἐμω) .. ΑΟ 417 ΕᾺ0Π411- 1. αεμ. μου α ἔγϑῃβ- 
111 δὺ οσακις δᾶ οσακις Βα | ἐὰν 6. ΒΟ ἃ] Τμάτίὶ Ευίπα]οοᾶ  ς αν 6. 
ΘΕΈΕΘΕΙ͂, ἃ] ἰοηρο ὃ] ΟἿγ Ογγπμθδβῖ Δ] 

26. ἃ (νϊάδ δηΐθ) ρὸ δϑίῃυϊ οἵ γαρ | ξαν ὁ. ΑΒΟ ἃ] Οσ οἵς.. ς αν θ. Ὁ 
ἙΕΟΚΙῚ, 8] Ρ]ῈΣ ΟἿγ Ογγηθβὶ Τηάγι Ἐπ 8] 41 ποτήριον ὁ. ΑΒΟΌ ἘΠ 8]Ὁ 
ἱΐνρ (οἴ. δπὶ ἔπι ἀθτηΐὰ 1] 81) 88} τὶ Ουγημθδὲ ἘΜ ΠΑ] (864 αἰ οοὐ) 
Ὀδιηρϑγὅδθ ΟΥρῖ Ατηδτβί ΡῈ] Βεά... ς (6000) Δἀά τουτο ο. υ οῈ 
ΚΙ, ἃ] Ρ]6Γ 0] Βυγαῖγ οοὸρ ἃ] ἢν Νεβι]9 Τπάτὶ θ6πὶ (Δἃ Ὦ. 1.) 41 Ογρ' 
] αχρις (δὶς αὖ νάϊξν οἴη δχὸ Β᾽ ἄχρι) οὗ (ου οτὰ Οἤγοοσι ΤῊΡΠ) 6. ΑΒῸ 
θ᾽ ἘῪῸ ἃ] Αἰῃ Βδβ ΟΥγΠΘΒ111 ΝΟΒΙΟΥΓΙ 14 5644 ΟἸἾΥΙΏΟΒΟΙ ἘΠ Π4]00ἃ Ὠ 81 
(οἴ Ρδτ 86) ς ς (ΞΞ 6}» 82) δἀὰ αν 6. ἜΚ: 4] ῥῬ1ον Τμάσγι Ρμοίοδι320 4] 

91. τὰ αἰιἰσϑειηται οἱ πινηται Ϊ αρτον 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 8158 ἴξ δὼ ἴχμ ἀφιηϊὰ 
ΒΔΓ] [0] ΠΊΔΓ 8] 88 }} ΒυσΡ ἀστὴ ΟἹοῖὴ 1888 Ῥβ- ἢ 3" 88 Τῃάγι Π δ (οι. 81) 
ΟΡ Οὐἰἶδε 4]... ς (Ξ-Ξ. αἢν 85) δάὰ τουτον» ς. ΚΙ, 8] Ρ] νρϑὰ φορ 8] (8 γγ 
δγΘ κυρίοι ροϑίαυθ αὐτου ρὑχὸ χυρ.) ΟἿΓ ἃ] | ἤ 6. ΒΟΡΕΣΟΚΙ, 84] ὑ]οσ ἴἰ 
υᾳὶ (οἴ. δὰ ἤὰ ἀθηνὶὰ Π81] [0] 81) ζὸ 5.ΧΡ 8 ἃ] ΟἿν Τμάγι δ (ο1.Ρ8:) 



Θύυδηι ρστάγνθ δἰἐ οοθὴϑ βϑδοτα ἀἶρηα αἱ. 1060.11,3ᾷἋ4. 881 

᾿ - ’ὔ Α »- - 

κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ 
, δ ’ὔ νι ς ᾿ " Ν Ο 3 - 

κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἑαυτὸν ἄνϑρωπος, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ 
“7 3 ’ ν.» - . 9 , Ξ ς Α 3 ’, ΑἉ 

ἄρτου ἐσϑιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτὴρίου πινέτω᾽ 29 ὁ γὰρ ἐσϑίων καὶ 
[4 “ Ὶ ’ ; ῳ 

πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσϑίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα. 80 διὰ 
δ» ες ᾿ - Α « » 
τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσϑενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 

Α Α ' ᾿ 5 9 ’ 5 

91 εἱ δὲ ἑαυτοὺς διεκχρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεϑια". 82 κρινόμενοι 
δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδενόμεϑα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριϑῶ- 

[ [χ4 2 ᾿ ’ 3 4 -- 3 ;᾽ 

μεν. δ ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους 
2. «}) « ᾿ “2 "ὃ. , «Ὁ ΕΣ ’ 
ἐχδέχεσϑε. 94 8ί΄ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσϑιέτω, ἵνα μῇ εἰς κρίμα συν- 
’ 3 ἐε Ἃ 

ἔρχησϑε. τὰ δὲ, λοιπὰ ὡς ἂν ἔλϑω διατάξομαι. 

81 ΟΥΡ 8] πιὰ .. ἃ 81} νρϑᾶ σὸΡ β8ῃ βυγῦίν 4] ΟἸθη Ῥβ- ἢ 3, 88 Οχίῃὶ 
(Ηΐ6γ) Ῥ6ὶ Οδβϑίοἂ ΟἌἜγοιω χαὲ [1, ἃ] πιρεὲ [ του κυρ. (οἷ. ροβύ ἀναξ. 
ΡΟὨ) αναξιως (εἴ. ΟἸΘτὴ 8] πιὰ) .. ΚΡ 41] ρ] 0859 ΒγΥΡ ρὸ (ΟΥἹῦ ἀαναξ. 
του κυρ. ἐσϑιωνὴ 81] αἰΐαᾳ δΔἀά τοι κυρίου Ϊ του αὐῤμι. 6. ΑΒΟΡΕΡΟΚΙ, 8] 
Ῥτὰ ΟἸθηὶ Ῥβ8- ΑἸ 388 ΒᾺ5 ΟἿγν Γμπᾶγι ἃ] τὰ... ς (ΞΞ ΟὉ 82) οἵχὰ τοὺ ο. 
τηΐη αὐ ναϊτ Ρ1 ΤΡ [κυρίου .. ΑἭ 17. δϑίῃτο Ηΐοσ χριστουν 

28. εαυτον (ὈἾ δάὰ ο) α»ϑρ. δ. σΡΈΡΑα 46. ἰΐ νρ ρο ϑωρϑῦ.. ς Τὴ αν»ϑρ. 
(413 ΟΥϑ ἑκαστος) εαυτ. ς. ΑΒΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ ΒΓ 4] (000 858}} 8] αν»ϑρ. δὲ 
δοκ. ἑαντ.) ΟἸοτα Οὐ Ογγϑάου 431 4] τηὰ 

99. πινὼων 6. ΑΒΟ 17. Βδὴ δοίῃτο,, ς (6 000) αἀᾷ αναέξιως 6. ΟἾἜΘΕΡΘΕΙ, 
8] ΡΙΘΥ ΥΥ ΟΙΘΥ ῬΡΒΓ οἰϊδὶ χηὰ (Βα ΟἿγ αναξ. του κυριου, ΟΥὉ 444. [1]- 
Βανί] ΡΒ- ΑἸ Βδημ ΟΣ 342 Δ 65 ΗΠ] δηΐα ἐσϑ'. Ροη) | χριβία .. 6ὸΡ ΟΥ 
Οδ4685 ρσϑϑῖω εἰς [τὸ σωμαὰ ο. ΑΒοΐ 17. 61." διωῦ ἕὰ (μοπ ἔανίο) ΠΥ" 
81 Β8}} (86 ἴτο δὲ ποη 81} ριγα απΐπια δἴιιϑ ὕγὸ μη διακρ. τὸ σω. αυδ0 ΟΥ̓ 
Ῥβ- Αἰ ἢ ΗΙ 4] ρυδοίαεσουηϊ:; δϑίρΡ αὐ ββαὰ ῥσϑϑιηΐβ818 μή διαχρ. τ. 
σω. του κυρ. μων καὶ) .. ς δΔἀᾶ τοῦ κυρίου ὁ. ΟΥ̓ ΘΕΕΘΕΙ, 8] Ρ]ῸΓ νυν 
ΡΙΪ (Δ1Ρ τ. χυ) ΟἿγν Τπάγι 41] Ατοθυβί 8] (Αὰ νν. 21. 29, οἵ οἱ. Ε8 απ βὶς 
Βδθοί: ο ἐσϑίων τον αρτον τοι κυρίου ἀναξίως. ἡ πινὼν τὸ αἰμαὰ αὖ- 

του. χριμα ἑαυτῶ ἐσϑιει κοι πίνει.) 

81. δὲ (607) ο. ΑΒΡΕΕα 17. 46. 109. γκὶ (ἃ ὁ ἢ νρ ΟτΥἷμὶ Ρ6] Απιρτβί 8] 
ηχιοάδ) σοὸ ΟἸοτα Ουὐγΐοι 591 Αὰρὶ ς γαρ 6. ΟῚ, 8] ΡΙΘΥ ΘΟῸΡ 58}} Βυγ 
81 ΟἿγν Τηᾶτί 84] Αὐρϑ| διεκρένομεν... 40. 8] τὰ ΟἿγ Ογγίοβ Ὑματί δ] 
τὴῦ (μο ΟἼοῃ 1)41}) ἐχρενομίεν 

82. ὑπὸ .. Ἐαὰ απὸ Ϊ κυρίου 6. ΑΡΕΕΘΚΙ, δὶ ρΡ]6ῦ 868 ΟἿγ (εξ. ἂρ δι) 
Τάτ δῖ Οος ΤῊΡΆ... ΒΟ 812 ΟἹ θη θδχηίχὺ ρσϑοῖῃ τοῦ  κοσμω (δ. 
Ῥογδαίβϑοθ οἱ δίτηθιδρ 161 ΟἸρῖὴ οἷο) .. Βα ἰ νῷ ρῥρίδ' δἀὰ (ν6] υἱ ἃ ὁ ἔ 

νῷ Αυρ ἃ] ργϑθι) τουτῷ 

84. εἰ ς. ΑΒου  εα 819 1ὲ νρ (6ἷ. δὰ ἤχ ΒΑσ] (01) ΘΟΡ 888 8] ΟὨγόοτα ΟΥρ 
Ατηδτϑέ ΡῈ]... ς (Ξ- Ὁ 32) 5ἀὰ δὲ ς. Ὁ οΟ ἜΚΙ, 8] ΡῚ ἀθιι ἃ βγγαῦγ ἃ] 
ΟἸοπι ΟἿγν Τμάγὶ Ῥ δ 8] Β6ά] Καὶ εἐς κρεσεν [Ε δὶ συνέερχεσϑὲε (Ρ -σϑαιὶ 
Ι διαταξομαιε 6. ΒΟΕΙ, οἷς .. ΑΡΕὐδίσεαᾳ 8] διαταξωμαν 



852 100.12,1. Ῥομογυτ βρί γϊαβ βϑποῖ νὰν οίδβ οἵ πὶ λϑ. 

ΧΙ]. 

- - ἰρέ 3 “ 

1 ΠΙερὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 
Ἅ 

2 οἴδατε ὅτι ὅτε ἔϑνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγε- 
3 ’ : , » -4 2 4 3 , “- 

1ἴο 4, 3 ε.σϑὲ ἀπαγόμδνοι. ὃ διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι ϑεοῦ 

λαλῶν λέγει ᾿Ανάϑεμα ᾿Ιησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος 
᾿Ιησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.᾽ 

’ 4 ’ 5.» ,.ό νιν - Σ ῆ 4 
Βο3,6. 4 διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὑτὸ πνευμα᾿ ὃ και 

- ἢ 4 
διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος" Θ καὶ διαιρέσεις 

ἐνεργημάτων εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς ϑεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πά- 
σιν. ὦ ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἥ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ 

, τ ν. ᾿ , - Ἷ ᾿ ᾿ ἷ ’ συμφέρον». ὃ ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, 

ΧΠ. 1. αδελφοι.. θἾἜΕα δἷ ἰξ νῷ δϑίῃῃ Αἰμϊδὶ τὸ ὑρἱ]δὶ μροϑὲ ἀγγόξὸν ρθη 

2. οτι οτε (85 Ὁ) 6. ΑΒΟΡῈΣ, 8] ἴδγαδθ Γ οὶ γᾷ ΒυῪΡ 58} δϑ ΒΕΓ ἀγτὴ ἰδ 
οἰθά ρρδῦ ρτὴ εἰἰδὲ τηα.. Τὴ τε [οτε] .. ς (ΞΞ 52) οἵη ὅτε 6. ΕΒ δὶ πὸ 
ἃ 6 ΒΥΥ 6ΟΡ ἃγϑ Οφοῖχὺῦ Απηδγβὲ .. Κὶ ἃ] 8194 οἱδὰ Τῃάγι (ςἀϊ οτι οκε) 
Ῥδπὶ Οεςθοτὰ Αμρ οτε. Ττδείδί Ἰοουπι Β6ῖ οι. 1]. 1. τὰ αφωνα .. 119. 
οἵῃ .. Εα τὰ ἀμορφα (ξ αὐ βἱηιμζαογογιηι γοτθκαϊίοη 8) ] ἀν ἤγεσϑε (εἷς 
ἀϊβί. ὑπ, 6ἴ0) .. ΒΓ 8] ἀνήγεσϑε (Αὐὺς αβοεπαεδαζ5).. 412 απήηγ. 

8. ΡΕΡῸ ἃ 6 καὶ ρρἰδῇ τὴ (πο Αὑρ' 41) οπῃ λαλω»γ»] σους (6) 6. 4806 6. 
11. 40." 109. ΟΘ0Ρ 5ΒΥΓᾺΪΓ ΔοΙΒ αἰ ΑΥΥ 8] ΟΥἹ Ογγϑροὶ 344. 10} 188. ο. δ Ποῖ 
Ἑ ἔνρ Ογτῖομ 568. δάογἑθ 1 6 8} μ᾿ μἱδὲ μχῃ (εἴ. Ὠ1 18) ἑησου .. ς ιήσουν 6. 
ὈΈΘΚΙ, 8] ῥὑῖ6γ ἃ ὁ ρὶ 88 ΟΥὐἱ Ογγϑοῖ89 Οἢχ Τηῃάτγι δὴ 4] Νοναὶ Ἠ:54 
Ϊ κυρίος νήσους (6 ὁ. ΑΒΟ 6. 17. 46. 109. 81. 61."" 18. ἔνρ ΒΥ δὸρ 
ΒΔῊ Δοίμα Γ ΑΥν 81 Οτγῆ Ογγΐοι 615. 1006 6 [8110] Σξργηδοί 89 Ὁ) 1ὰ Β 45 ἘΡῚρ}ι5368 
οἰ» 7 4] Αὐρθὶβ (β6 ἃ. ποη ἀ 46) ἃ] Δ]ἴᾳ .. ς κυρέον ἤσουν ς. ΕΈΘΚΙ 
81 Ἰοπβθ Ρ] ἃ 6 5 Β.ΥΡ Επυδιμδὶ 38 Α1})}) Μᾶς Ἐρίρ!ι 858. οἱ 3, 18. Ὁ)14] τιδοϑὰ 
ΟἿγ Ὑμάγιί Αἱ Ὀἱἀἷπὶ Βυΐ 41. Πείεπαϊς Ἐδΐοἢ. 1. 1. 

4. δὲ αὐτο .. Β ΑἸ ΟΥ δ αὐτὸ 

ὅ. καὶ ὁ αὐτὸς (εἰ. ΟΥ ΤΠιάτγεϊ ΤΠ δπὶ ἃ] ᾿τἰπὶ Ἴχοδὰ Απρ' 4] τὰ)... 78. αἱ 
ν 8] τῦι ΕυΒΡ8. ΑἸἢ ΕΡΙΡἢ901 οι3, 13 Ογγδοῖ 89 4] ῥχῃ [γἶμὲ οχϑᾶῆ 814 
ΗΪοῖ 8] τὰ ὁ δὲ αὖτ. 

θ. χαε ο αὖτ. 6. Βο 87. 46. 109. 137. ΟΥ.. ΡΕΕ6 ὁ αὐ. δε, Ἰΐοτη ς [ἢ 

ο δὲ αὐτ. 6. ΑΚΙ, 8] Ρ]6ῸΓ ἴδ νῷ βυγὰγ β8ῇ (οορ ἄδι8 ᾿ς ἑάδης εο() αἱ 

Ἐύ8Ρ5 ἘΡῚ 898 Θ1801 Ογγδοῖδθ 4] τηὰ 1υἷδὶ ἨΠ1 4] ρα Ϊ ϑεος ο. Απ (βϑᾶ 
Ῥοβί ὁ ἐνέργων δἀα ἐστι) ΠΈΡΑ 4] τὴῦ 1 νξ 4] Εν8Ρ8 Αἰῇ Βδ8 Ἐρίρὲ 

ὅ96.901 ΟἫγ 81 [τἶδὺ ἨἝ] 4] τὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ῥγϑϑιηῃ ἐστε ο. (Β νἱἂθ δηϊθ) 
ΚΙ, ἃ] Ρ] Οὐ Ογγϑοῖ 89 Τηῃ γι θὰπι Οδο, ἰΐοτη (βοὰ Ρ]θγϑθα πο Ῥγαθιῃ 
δ6ἃ 144) ΒγγΡ 4] [ δ ἢ οἿἹ τὰ 

7. 1, 81. αἱ (ΟἸθαι Ηἰ1}) οπι δὲ 



Φυδδὶ τ μι τ τηυ]ΐδ ἀπίὰβ ΘΟΥΡοτΐβ βαμί. 1 60.]19,18.Ὀ. 3568 

» Α ’ “ Ἁ - ᾽ 

ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 9. ἑτέρῳ δὲ πίστις 
3 “ ) - ’ 2 Ἁ - 

ἔν τῷ αὐτῷ πνευματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύ- 
᾿» 4. ’ 

ματι, 10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ 
Α - 

δὲ διακρίσεις πνδυμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένῃ γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμη- 
οτος ’ - -« 

νεία γλωσσῶν᾽ 11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 
- “, Κγῶς42 ς 4 Ἁ ’; 

πνευμα, διαιρουν ἰδίᾳ ἐκαάστῳ καϑῶὼς βούλεται. 
’ Α - 4 

12 Καϑάπϑερ γὰρ τὸ σώμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη ἔχει πολλά, ξ΄. 
’ .κν » - ,» . ΄ 5 - σ Βο 13, 4 6. 

παντὰ δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὀντὰ ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως 
λες ’ Μ 1 Α Α 3 εχ ’ “ - [4 Φ Δ 

καὶ ὁ Χριστός 18 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ὃν 
- , “- - 

σώμα ἐβαπτίσϑημεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτϑ 86 8, 39, 

9. δὲ ΡΥ ο. ΟΡ ΘΟ ΕΠ, Δ] αὐ να ν ΓὉγΘ. οἵη 6ΟῸΡ ΕΒἢ ΒΥΥΡ ΔῚᾧΡ 8] Οὐ 
8465 Ὀ1ὰ Ογτῆγβ Ολν Τπάτι Πδηὶ ἃ] 1 αἰ πὶ 1 ἨΠ|1 Αἀρῖ,. Τμη [δε], οἵὴ 
δηἶτη ΒΡ ἜΡΑ 47. 67." 1 νρ Βυγ ΟἸβθη Οἵὐϑ Ευβῖρδγο 31 ρ(388 Πρ]δ της | 

δὲ 866 (οι, ΟἸ]6πὶ Οὐγὴγ 35 ΟἿν ὙΠπᾶγε ἃ] τὰ) .. ΒΕΡα 1 ν᾽ ΒΥ Επιβιιδτο 31 
γ»} 81 τηὰν οπι [ χαρισματα (ει. ΟΥ̓ 81 τὰ Η13 41)... ἃ 6 ρ΄" (οοῃίγα ἢ 

σναϊίαε) να Τουτὶ ΗΙ]"} αἱ γὶ σγαίία (Ἠ1] 1 41 ἀοπιμη) | ἐνε 6. ΑΒ 11. 81. 
61." 14. 80. ἃ] ἃ α ἔνρ 145 ρρὶδῖ μὰ (ὁ Τογεῖ Οδββιοα οἵη ἐ» τω ἔνὲ 
σπν.).. ς αὐτω ὁ. ΘΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰορ6 Ρ] 80} ΒΥ σαὶ ὁ0ρ βυγαῖν 4] ΟἹ]θ ΟἿΣ 
ἘΒατί 41 ἨΙ11 

10. δὲ ΡΥ... Ὁ Ε )Εα τ νξ δῚ᾿ᾧ᾿ οπὶ [ἐϑεργήπατα (εἴ. ΟΥ̓ Δ] πιὰ Αυρϑ 8])... 
ΡΕΕΟ ἐνεργέειὰ (0Ὲ -7ια), ἰΐδιη ορεναΐίο ἴξ νοὶ ΡηΪϑὲ ργη, 46. -γείαε, 19. 

ἐνεργήκα [ ΕΕα ἃ 6 ἢ (80 Οταθοῖβ, ποηΐχί Δ) ρ' ΟΥΤΑΥ μηδὲ τηὰ 
(μοη ΗΐοΥ 8] τὰ) δυνάμεως δὲ 86. ἰογί αυαγί 6. ΑΟΕῚΙ, 8] αἱ νἀἐγ οἴθῃ 
ΒΥΓΌΙΓ ΘῸΡ 8] τὴ 868 (οτὴ αυδγί) ΟἿ ΤὨάγί διὰ δ] .. ἴῃ Οἵὴ ὁ. ΒΡ 

Ἔα ἴὖ νρ ΟΙ θα ρῥρἱδὶ οσηι ἰ διακρίσεις... ΟὈἘα ἃ 6 ἔξ τῷ νβ ἃ] τῶι 
ΟἸοη Οὐ Βϑ88βἷ ρρὶϑὶ οσηη διακρεσις [δὲ ααΐϊπξ.. Ὁ᾽Ὲ ἴδ γε ρῥρ͵δῦ τὰ (ποη 
Η 67) οὐαὶ  ερμίηνείὰα (αἱ ΙάαΔς Οαβϑίοα ἐπέουρνδἰαἰοη 68) ς. ΟΡ ἜΕΟΘΚΙ, 
4] αἱ νάϊτν οἵη ΟἸδὴ 868 Οὐγιγ350 ΟἿν Τματί Ῥδτ 8] .. Τὴ διερμη-- 
γεια (ΑὉ ἜΘΙ, -»ια) ὁ. ΑἨἢ (:: οἱ 12, 80. 14, ὅ. 18. 27. 28.) .. Β109. 

οὐὰ αλλω δὲ ἐρμ. γλ. Ῥγδοίοχοδ Ὁ" διερμ. γενὴ γλωσσων (ςΟπ 86) 

11. παντ. δὲταυτα 6. ΑΒΟΚΙ, ἃ] Ρ]6ῈΡ 8.01 αὐτὶ 41] ΟἿγ Τματί (Δα ἢ. 1.) 4] 

ΗΙ1} Αὐρ886Ρ68 4] .. ΡΕΕΟ 40. ιἴ νρ ρὸ οορ αὔπὶ ἃ] Οὐ δἱ τὰ ἨΙΪ]Ϊ δ] 

ταυτ. ὃ. πα. το εν (61. πιϑιῦεεῖ 84 ὁ ΟἹϑὴ Αἰ 1453 Ογτῆν ΤΙ τε Π τὰ 
41)... Ἔα 119. Ισεἰπίρο] 306 Ον ΟἿγ οἠλ τὸ Ϊ ἐδια (εἴ. Τα τθεΐ δὰ ΟἹ] 6η) 

Ατμ4 Ογνῆν ΟἿν Τῆᾶτι Ῥϑπὶ 41)... Ὁ (διερουμενα ῥτὸ διαιρ. ἐδια)εα ἐδ 
ὙΒ (00 50γ 4] ΟΥΓ (χωρήηγουν ῥτο διαιρ.) ἘρίρἘ 76 1 θη} 414-185 Ογἱπί 
Ὀϊα δῦ (μοη ᾿ζοτη θη) ἨΪ] ἃ] (οοηίτα ΗΪΟΣ Αὐρ' ψὶ ργορυγία) οἱ 

[2. γαρ.. Καὶ οκ [καὶ μελή .. Ὁ (Ε)Εα ἃ 8 δὶ ρ0 ΗἸ] ΤΊςἢ μελὴ δὲ ] ἔχει 
πολλὰ «.- ὈΕΈΘΚΙ, 8] ρου ἰΐ νρ 8] Ρὶ Οἢγν Τπάγι" 4] ΗΙ1 Απιῦγϑὲ 8] τὰ 
οὐ μη πο. εχ. 6. ΑΒΟ 818 αὐτὶ ΤΒαΓΕ ΠΟΣῚ [τοὺ (ἢ ἃ 6 ρῸ ΗΙ] Απιργδί 
ΤΊΘἢ ργϑεϑῖη ἐκ) σώματος ς. ΑΒΟΕΘΚΙ, 816 ἔξ νρ 600 Βυγὰν 4] Ρρδτ οἰϊδί 
τὴῦι ὡς (Ξ- 6090 52) αἀὰ (118. Ρτδ612) τοῦ ἐνὸς 6. 9Ὲ 8] Ρ]δγ ἃ 6 βὸ 

ΔΓΡ 8] Οἢγὶ Τηάγεῖ ΤΠ) Δηι. Οος ΗΙΙ] ἃ] [χε .. Ο κυρίος 

18. εν (418 ἃ 6 δἱ ΟἹϑῖη οὔ) ἐνε (Εα 8 “ο) σρευματε εἰς ἐν .. Ὀδ΄ εἰς 
ΤΙΒοΗεκροκε. Ν. Τ᾿ Εἀϊε. 1. 2958 



86Ἢ 100.12,14. γατγία βρίγἰἴὰ8 βϑηοι ἄομϑ αὐυδβὶ τ θμιθτὰ 

Α - Α 

ἐλεύϑεροι, καὶ πάντες ἕν πνεῦμα ἐποτίσϑημεν. 14 καὶ γὰρ τὺ 
μῳ 3 » τι 3 Α ;» ΔΙ Η « ’ σ 2 

σώμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ πολλά. 1 ἐὰν εἰπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ 
" ’ ΕΝ, - ΄- ΡΞ 

διἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
᾽ὔ Α. κγν Η Α -.- δ 3 5 Α.) ’ 3 δα 

σώματος. 10 και ἐὰν δἰπῃ τὸ οὖς Οτι οὐκ εἰμι ὀφϑαλμός, οὐκ εἰμι 

ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 17 εἰ 
σ Α - ᾽ , “εν ’ » Ὁ 2 , "“,Ὧηὠωὴ΄ν 
ὅλον τὸ σῶμα οφϑαλμος, ποῦ ἢ ἀχοη; δὲ ὑλὸν ἀκοή, ποῦ ἢ ὁσφρη- 

4 Α ς Ἁ ΚΙ Α » [4 Φ 3 Ὄπ 3 ἐπεὶ 

σις; 18 νυνὶ δὲ ὁ ϑεὺὸς ἔϑετο τὰ μέλη, ἕν ἔχαστο» αὐτῶν ἐν τῷ 
Α - 

σώματι καϑὼς ἠϑέλησεν. 19 εἰ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, ποῦ τὸ 
- - Α Α “- 

σώμα; 20 γῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 21 οὐ δύναται 

δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἢ 
κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω 22 ἀλλὰ πολλῷ μάλλον 

τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσϑενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά 
Ν - » 

ἐστιν, 20 καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις 
Α “-- 

τιμὴν περισσοτέραν περιτίϑεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημο- 

σύνην περισσοτέραν ἔχει, 24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. 
΄“- ΩΣ [4 "“- 

ἀλλὰ ὁ ϑεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν 

ἐσμεν ἐν (βῖς, δοπῆιβ6) [ἐν πρευμα ἐποτ. ς. Βουΐεα 17. 78. 80. ἃ ὁ 6 
τὴ 81] 8ἃ] ΒΥ. δοί Ὁ ἀγν ΙρῺ 18[Ρ0]364 Α(ἢ3 115 Ομγν ΤὨροοτα μρ]δὶ 
τὴὰ (1 ὕθτη τπῆο 8}. ροΐαξὲ διιηλιι5 ἀθτη ἃ [0] 00 ΡῸ 8]; ὈΥϑθχὰ ἐπ ἔνρ; 1480) 
ες ς (69) ργϑθιῃ ἑἰς 6. Ὁ ΕΚ ἃ] ρὶ Τμάσχὶ ΤὨρῃΐχὺς,, 4132 βυὺρ Μδο ἐν 
πομα ἐποτ., Ἰίθτη 8] Ρ] 815 ὑρσχαθσηἶββο εἰς, 816 Οδο εν» (8648 εἰς ε») πόμα 
ἑποτ. εἰς ἐν πνευμα, ΟἸδθτη εν πόματι ἐπίομεν. 1, 81" εἰς ἐν πν. ἐφωτι- 

σθήμεν, Α ἐν σωμὼ ἐσμεν, Ἰδᾶτα τϑρείΐ εἰς ἐν σωμα εβαπτισϑῆημεν. 

ΠΙυΒίταί Ἰοοῦτα δι ἢ. Θοχήτη. ὍΣ. 

10. ΡῈ ἃ 6 μὸ Απηργχϑὺ οἵ χαὲὶ (Αὰρ] υεἷ) [ Ῥοδαΐπιιβ (αὐ οἷ. 1,0) ἴῃ ὅπ 
νν. 15. 16. ραποίιτῃ; ς ΟὉ δ2 49. Β'ρηυχῃ που σοραιϊοηΐβ. 

11. Ὁ" ο οφϑαλμος 

18. νυν α. Οὐ ΛοΟἜΕΚΙ, 4] ρὑ]ὸΣ ΟἸγ5 Ὑπατί δ Οδο .. Τὴ νυν ο. ΑΒΌἢ 
ἙἘὰ 412 ΤῊΡἢ 

19. ἐα ὁ. ΑΟΡΕΚΙ, οἴο.. ΒΕ 17. οἵω, Βἷης [πη [τα] 

20. νυν 6. ΑΒΟΘΈΚΙ, οἷς .. Εα 815 Οὔτ! ΤῊΡΒ νυν μὲν 6. ΑΟϑ ΤΟΎ ΕΡ 
ΘΚΙ, οἷς... ΒΡ" 412 ἃ ὁ ρὸ ἀὰρ' οτῃ, Εἷηο [ἢ [μ.]} 

21. δὲ ο. ΒΡΕΚΙ, ἃ] ρ] ἃ ὁ νᾷ (οθ΄. διὴ ἔαντοῦ 41) σοὺ ΒυΥΡ 8] ΟἿγ Τμᾶτί (δὰ 
ἢ. 1.) δὰ ΤὨΡἢ Οδς Αὐρὶ Ρ6] Ατωηρχβί ἃ] .. 1 [δὲ], ΟὉ 82 οἵὰ 6. ἂσ 
ΕΑ 8] ἔδγϑϑ ἢ ρὶ ἔὰ ἀθπιϊα 81] ΟΟΡ Βυγ 8ἃ] Βδ88 (Ὑμβάσ 1) Ηἰδσ 4] [ὁ οφϑ. 
5. ΑΒΟΡΕΡΟΙ, 8] ρ]υ880 ΟΥ Β88 ΟἿν Τμάσί δι Οος ΤΡ ΟΙα,,, ς (-Ξ 
αὖ 52) ομῃ ὃ 6. Καὶ Δ] αἱ νὰν ρὼ ΤὨρμϊχὶ 

28. ἅ.. "α ὅ ἅν ἃ] ατιμωτερα ] του σωματος .. ῬΕΡα 813 1 γρ Ώδιι 
ΡΡἾδί ργϑϑῃ μέλη | ἔχει... Ἐᾷ ἔχειν 

24. ἐχέε .. ΕΞ ἃ 6 ΒΥ δα τιμῆς [ ἀλλα 6. ΑΒΟΡῈΣ, εἰς (οἱ. ΜΑτοΘΡΙΡρἢ) 



πηἶὰ8 ΘΟΥ̓ρΡΟτΒ. ΟἸγἸ θυ] Θογραβ ΟἸτῖϑε. 1 ΟΟ, 12,81. 858 

δοὺς τιμὴν, ἢ ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ 

ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη. 26 καὶ εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συ»- 
πάσχει πάντα τὰ μέλη" εἰτε δοξάζεται ἕν μέλος, συνχαίρει πάντα 
τὰ μέλη. 21 ὑμεῖς δέ ἔστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλῃ ἐκ μέρους. 13. 

28 καὶ οὗς μὲν ἔϑετο ὁ ϑεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, Ἐρα, τ. 
δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα 

χαρίσματα. ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένῃ γλωσσῶν. 
29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδά- 
σκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 80 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν 
ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύου- 
σιν; 91 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα᾽ καὶ ἔτι καϑ᾽ ὑπερ- τὸν 
βολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 

οὐ ς αλλ ς. ΕΑΚΒΪΕ 4] αὐ νά (χ ρ] [0 ϑεος (5γτΡ οἴη) .. Α (θα τ) ροβί 
συνεέκερ. Ῥοη  ὑστερουντι (114. τὸ ὑστερουν») 6. ΈΕΟΚΙ, 8] υἱ νάϊ 
ἔοχε οὐλὴ ΟΥ δὶ ΟἿγν Τμαάτί Οοθο ΤΉΡΙ .. μὴ υστερουμένῳ ὁ. ΑΒΟ 17. 

δῖ. 61. Με] ΘΟ ΘΡΙΊΡΕΒΤΙ ΤΆ [ περοσσ. δ. τιμὴν .. Β τι περισσοτερον 
δους ; 

25. σχισμα ς. ΑΒΟΡ οὐ ἜΚ 8] ρ] ἃ α ἔνρ 600 Βυγιΐγ 4] ΟΥ ἃ] τὰ Αὐρΐ 
ΑἸ τδὲ 8] .. ὈἾΕαι, 8] ἔογο:δ οὶ ἥι ἀγπὶ 1.885 Απίϊοομδθ δτὰ ΤΡ Αὐρ3 
64] σχισματα ] τὸ αὐτο... ὈἾΕα τα αὐτὰ  ῬΕΕα ΤῊρΒῖδ μεριμνα 

26. εὖτε ρΥ 6. ΑΟΡΕΚΙ, 8] αὐ να γ ἔδθγθ οπῆῃ ΥΥ͂ 0] (εἰ. νροδά βἰφεΐάθηι) 
Οἷγ Τηάτι θθᾶπὶ ΤΈΡΕ Οδο, ἰίοτα (8, ἔππὶ δέ 87) ΟΥΡ Αὺρ 4], ἰΐϑι 81. 

ΟΥ̓ εὖ... ἴῃ εν τὸ 6. ΒΕ6 ἰὖ νρ ΒΥῪΡ ΑἸηδυβί ΡῈ] Οδβϑίοα Βα | ἐν μζ' 
(Οτϑ Ογρ3 [4110] ἐν με.} ἃ] μελ. νὴ)... ἃ Οὐθ οη [ συνπασχ. 6. ΑΒ 
σΡΕΕα ὡς [μη 49. συμπ. 6. ΒἘΓ ΚἈΠῚ, 4] οοτίθ ρ]οσ | ἐν βες (Οὐ Ογρξ 
μελ. εν)... Ἰψμπϑᾶ ταΐῃ οτὴ 6. ΑΒ Τμάσγεῖ (864 ποη δᾶ ἢ. 1.) [ συνχαιρ. 6. 
ΑΒἾὌΡΕΡΑ... ς [μη 49. συγχ. ὁ. ΒΒ. ΚΡρΠι, Δ] οαγίθ Ρ]ῸΣ 

97. ἐστὲ σωμα (εἴ. ΟΥ3 εἴ6) .. Εα αὶ Απιθἷ σωμα ἐστε Ϊ μέρους (ΟΥ3 ΕἘπ8 
ἄρταϑθδι ΟἿν Τηάτὶ δὰ ἢ. 1. θδηὴ Οδο ΤΏΡΕ: ρῥ]ϑγίᾳ ἀϊβοσίε; 16 Τμαγ: 
οὐ γὰρ ἡμεῖς μόνον, ἀλλὰ πάντες οἱ κατὰ τὴν οἰκουμένην πεπιστευ-- 
κότες" διὰ τοῦτο γὰρ τὸ ἐκ μέροις προστέϑευικεν) .. δ ἃ 6 ἔνθ ΒγτΡ 
(μερους ἴπ τηρ) ἀγῖὰ Οτὶ Ευ3Ρ8 Νγββ (π1 ὁ 1ὅ, 28.) ἘρΙΡ107 Ογτὶ 
ϑονουίδηοδιϑ48 (οὐκ εὖπὲν μέλη ἐκ μελῶν, ἀλλὰ μέλη πολλὰ ἐκ μέλους 
ἑνός" μέλος γὰρ ἢ κεφαλὴ τοῦ ὅλου σώματος) Ἰμπάχι' Ῥ͵οΟΙ (ἴῃ 8018 
Ομαδὶςβα. 14.) ρρὶδῖ τηὰ (Ε11 Ατὑρ' οτὰλ ἐκ μὲ.) μέλους 

28. τριτον... Ὁ" δἀᾶ δὲ [ἐπειτα 866 6. ΑΒΟ 17. 839. 18. 14. 98. ΒΔ8 ΟΥΥ 
δοίτ0 ΟὙγαγῶθ8 Οἢγ Δα, ᾿ξοπι (ὈΪ5 ἀεῖπα6) Αὰρ Αταρτβὲ... ΡΕΒΑ ἃ 6 ρ ΗΙ] 
ΑἸ οἵὰ .. ς ἑντὰ 6. ΚΙ, 8] ῥίον Τμάγε Οδς ΤΕρΡὮ, ἰΐοπι (ἀείπας υἱτίέ, 
εαΐπᾶο οἴ.) ἔ νᾳ | αντελημψ. ς. ΑΒΡ΄Βα .. ς ἀντιληψ. 6. ΟΡ ἜΚΙ, οἴο 

81. μειΐονα 6. ΑΒΟ 8] ῥ᾽ 819 δχὼ δὶ βυγ (υἷγ}) δϑίμαι (41) ΟΥΣ ῬΒ116ὰ 
τΑλΥῖτ ΔΡ ΕπΒ (δἰ οοτίθ: ζηλώσαντες τὰ μείζονα χαρίσματα οἱ 

98" 



8560 1060.18,1. αν δεϊβ Ἔχ πιὰ ΊΔὰ8. Ρσϑθβίδξ οτρηϊθαβ 

ΧΠΙ͂Ι. 

- - - , - 

1 ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνϑρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
“Ὁ Κλ 3 ᾽ 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
“ ἢ 4 - 

2 χαὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 

14,8... τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεϑιστάνειν, 
᾿ , δ ΙΝ 2 ’ 2 Δ)" , ’ ν. ε 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐϑέν εἰμι. 8 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπ. 
ἀρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυϑήσομαι, ἀγά- 

χριστοφόροινι μαρτυρες Ὦ. 6. 8, 10.) Ὑπάοτοδιβεδ (ἀντὶ τοῦ Ὅλως γὰρ 
ἐφίεσϑε τῶν μειζόνων χαρισμάτων" εἰ ὄντως ἐφίεσϑε, ἐγὼ ὑμᾶς ἐπὶ 
ταῦτα προοδηγήσω προϑύμως) Ἰπάτγιοοτι Πδιὴ (Δα ἢ. 1. εἰ Ρϑτγὅϑ4) Ῥῃοὶ 
ΟΥἶδι Ἡϊογϑ... ς χρειττονα (-σσ-- ΕΒ οἰ) ὁ, ΒΕΕΟΚΙ, 8] Ρ] ἰΐ νρῇ οορ 
δὶ ΟΥἱ ΟἿγ βενονίδησδίϑθ Τῃαγεῖχί Ὁ ΔτηΡρϑτϑῦδ ο (683 ῬΗοΙΟΔΙ341 ΤΉ 618 
(οὐκ εἶπε τὰ μείζονα ἀλλὰ τὰ κρείττονα) Οες (8βοἀ ἴῃ δοτητα ναϊγσ μειζ. 
ΔΒΏΟΒΟΘΓΘ) καὶ (Εα ἃ 6 καὶ πὶ οτ) ἐτιὸ (Ὀ" είτε, Βα ἐτειὶ) ὑμῶν δεικνυμ. 
(Α διγν.) .. Βα δὶ (ΘοΡ 5.0) δικνυμ. με. 

ΧΙΠ. 1. γεγονα ( νῷ δὶ ρτὼ δᾶ ὡς) .. Ὁ Ἐΐ εν εὐμι, ἰΐοιη δᾶάϊξο ἡ ΕΘ, 
ἃ 6 δὶ τὰ ἐπ (βὶ τὰ οὐ) εὐπιηι ϑιηι τιὲ Ι Αὐενᾶϊν 8.166ὲ τὰν: (8εἃ 8.16οἱ 
-λος) ἀαλαλαζων 

Ὡ. καὶ ἐὰν ὈΪΒ 6. ΒΕΕΟΚ (ΡΥ καὶ αϑδοὸ' ἁ Ἱ, ἃ] αὐ νὰ τ ἔδεσε οσὴῃ (Ρῃ οἷ. 8, 
866 εἴ. ὁ Οὐ; Οτϑ εαν)ὶ ΟἿγν Τμπάγχὶ Πδῃ ἃ] .. 1 (64 τοῖῃ Ὁ18. ἃ πιδὶ 
ΡΓΐοτθ ἐδῃΐατῃ 1060) καν ὁ. Α 81.;: ΡΥ οἷ, Ο, 8866 οἷ. Β: Δἰίθγατῃ οἷ. ΟἸ 6 

ΟΥἱ εἰΐδηξ (86. ]οσο οἷ, καὶ Ἰδρίζαγ) [ εὐδὼ .. ΑΒ 81 ΕΡῊ Τϑιωρϑγϑ58 
ὑδω.. ΕἘαὰ οὐδὰ (ρτο οἱδὰ αὐ νάϊ) [ παντα .. Ἐὰ ργϑϑιῃ τὰ { δϑίῃτο 
ΟγΥρ' οὔ πασαν 8060: Οτΐ ροβί πιότ. ροη [ μεϑιστανγειν ς, ΑΟΚΙ, δἱ 
Ιοηρο ρμὶ Οὐ Οἢγν Τμάγι δι (οἰ. Ρ8γ858) Ο6ς.. 1. -σταναν ο. ΒΡΕΞΕΕ 
81 ἴ6γ 619 ΟἹεπὶ ΤᾺΡΗ, ἰζοι Μο -σταν [ οὐϑὲν (60) 6. ΑΒΟΡ ἘΡῚ, δἱ 
τὴ ΟΙὁ ΕΡἢ Β88 Μδοΐ ἤδη (οι. ΡΥ 358) Ο6ς ΤΉρὨθοτα, ς6 (16 ΟὟ 
53Ζ, που ς) οὐδὲν 6. ΡἜΘΚ 8] Ρὶ Μϑί Μδο' Οἢχ Τμάγι Τηρμῖχι, Οο- 
ἴθγατα οὗ ΡΆΓγη. 66]. Ρ. 181. οὐϑεὶς διὰ τοῦ ὃ, εἰ καὶ Χρύσιπζτος καὶ 
οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν οὕτω λέγουσι, σὺ δὲ ἀποτρέπου" οἱ γὰρ ἀρχαῖοι διὰ 
τοῦ ὃ λέγουσιν, οὐδεὶς. Αἃ αυᾶς νίάθ ἀδοτίαβ δἀποίδηϊοτη ΤῳΟΌΘΟΚ. 
Ρμοῖ: οὐδεὲς οἱ παλαιοὶ διὰ τοῦ ὃ, οἱ δὲ νεώτερον καὶ διὰ τοῦ 9. 

Ατηπιοηΐαβ αὐτάρ Ρ. 106. οὐδέν οἱ οὐϑέν διαφέρειν ἰχαάϊί, οὐδέν πίλί, 
τὸ ἐν τῷ καϑόλου (αἱ οὐδὲν ἐν κοσμῷ κενόν) βἰσιίβοαγο ἀΐοθηβ, οὐϑέν 

53..ὦα ΥΟΙῸ πέφια ἀρληὶ, οὔϑ'᾽ ἕν οὔτε δύο. [ εὐμν.. ἃ ΑἸΩὉ3 8] ὠφελοιμίαν 

ὃ. καὶ ἐὰν Ὁ18 6. ΡΕΡΟΘΚΙ, 8] ἰοῆρα ρ] ΟἿγ Τμάτι 4] (Β δες 1ος καὶ αν) 
ἢ καν 6. ΑΟὉ ἃ] δι; ΡΥ οἵ. 5 ΟἸθι [ψωώμώσω (ΟἸομαῖ διαδω) ο. 
(Β᾽ νάϊγν ἂρ Β[] οχ ὟὙ͵ο Οδ6ρ}}} ΟΡΈΕΕΟΙ, 81] Ἰοηρα μὶ ΟἸοαΐ ΟἿγν Τάτγί 
8] τὰ .. ς9 (ηοη ς ΟὉ 852) -ὑζω ὁ. Β (οϑγέβ βἷα Μαϑὶ) Καὶ 8] τῶῦ Πϑιηρᾶγ 
[ἰ παραδω... εὰ 11. -δωσω ] καυϑήσομαν (61 6. ΡΕΡΟΙ, 81 μιὰ Μϑὸ 



οΥϊαβ. 5΄᾽ΙὨρα]Δ6 οατἰΐαίϊθ υἱτίαΐθβ.. 100.18,10. 857 
Α ιν 3 ᾿Ὶ .ν - πῇ» δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρη- 

’ . ἐ “Ὁ , Ὁ στεύυξται" ἡ ἀγάπῃ οὐ ζηλοῖ᾽ ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦ- 
ται, Ὁ οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 

’ , ὃ δ ’, 9. Ἂν ΟὟ , ε Α - λογίζεται τὸ κακόν, Ὁ οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ τῇ 
2 ». γι ’ ’ ,ὕ ’ ὔ ,Ξ ’ ἀληϑείᾳ᾽ { πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 
ὑπομένει. 

γ, . Ἔ » - 

ὃ Ἢ ἀγάπη οὐδέποτε ἐχπίπτει᾽ εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργη- 
. (ΟΥ̓ ἐμῇ . ὑμῇ ϑήσονται᾽ 8ἴτε γλῶσσαι, παύσονται" εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 

9. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν᾽ 10 ὅταν 

Μαχ"»δ46 (ΟἸ]οτὴ Δ] ἀθπ8 νὰ καυϑηήσεται), ἰΐθτη ς -σωμαν 6. ΟΚ 8] ᾿] 
ΟἿ ν Τηάσί 41; ἰΐθιη νυ ῥἷδὺ ρρἱϑὺ Ρ] Ιϑδοῦῖβὲ Τὴ χαυχησωμαν 6. ΑΒ 
(86 ἂρ Μαὶ -σομαι) 17. Δϑῖῃ σορπιβ ἂρ ὟΥ ἰδὲ ΕΡἢ Ηΐονῦ (ἐσ οἀάᾶτ, βοὰ 
αριια Οταξδοβ ἔρ808 ἴρϑα ἐχεπιρίαγία ἀΐνεγϑα 6886 ἰοβίαϊαγ: ἰδιήθῃ οὗ 

διηιιἰἀΐποπι καυϑησωώμαν οἐἐ καυχησωμαι αριά 7, αἰζηο8 ἜΥΥΟΥ πὶ 

ἱποϊευΐ886 οΘηδε) οὐδὲν 6. ΒΟΡΕΕΘΚΙ, 8] ρῥΙοσ ΟἿχ ΤὙδάτγὺ 4] τὰ .. Τὴ 
θα ποΐῃ ουϑὲν ὁ. Α 81. ΒΔΒΙΙΒ 

4. Τμῃ χγρηστεύεταν ἡ ἀγάπη, (413 ΟἸοα ΟἿχ ΤῊΡὮ Τοτί οἵὴ ἡ α7.» ΟΥΡ 
Αὐυρ' δηΐθ γρῆστ. Ρροη) οὐ ζηλοῖ [ἡ ἀγάπη], οὐ (οἴῃ ἡ αγ. Β 8] ἔδτοῖ9 
ψΕ “00 ὅσα ΟἹ Ὁ 418 Ογρξ 4] τὰ; πόὴ Οὐ Τάτ δ Οδο Δορἰβ!Ὁ 
Ογρὴ : ἰΐα βίπρρ οοηΐρν, ἰΐϑια δῖ (Ὀ διηρϑι358 ογῃ ουὅ ζηλ. ἡ αγ.} } 

“Α Ερῃηγ περπορευεται, τὰ πο ἐδὲ ρεγῬΕΥα 

ὅ. τα (το 80, ΘΟ": [8εἀ οἀἀ 5 τα]) εαυτῆς .. Β ΟἸθτηΐ τὸ μή εαὐυτῆς 

6. Ἐα ἐπν αδικια | συνχαιρ. 6. ΒΒ Ε6 οἷο... ς ὴ 49. συγχ. ς. ΑΒ ΟΡ ΤῊΣ 
ΕΥ̓ ἀίγΈ 5111, 41] οοτίθ ρ]. ΟΥ̓ εἴ. δᾶ 12, 26. 

. στεγει.. ΕἘα αστανγν (ἢ δὶ ϑιι )ογ) 

10, 34. 
Ῥιΐ3, 4. 

8. ἡ αγαπὴ (εϊ. ΟἹοπι Οτϑ οἰ6) .. Β οἵη ἡ | ἐκπίπτει 6. οὔ ῬΡΈΕΟΕΙ, 81 
αὐ νά τ 6Γα Ομ νν ρὲ (νρ εαοΐάϊι, ἃ 6 Υ νμοϑά φαοϊάεί, ϑτὰ ἐαοεαϊι, αὶ 
ἐποϊάϊὶ ἐ οαατι) ΟἸΘτὰ Οὐ Μδς (αρ αδι)δηὰ 7, 171. ἀθ6 ρεγέδοϊ, ἴῃ Βρ. 
60.) Οἢγν ὙμάγνιΣ δὰ Ῥμοιθδίῶδά ΟΩς ΤΏΡΗ (ἰΐθια οὐ τρειὶς πατέρες ΔΡ ᾿ 
ῬΒ6]1, οἴ Θδι]απὰ 6, 662.) ρρἱλἱ Ρ], ἰΐοτη 46. ἐκλευσεν... πὴ πίπτει α. 
ΑΒΟΣ 11. 61. 80. Νγ88 (ἄς δπΐτηδ ρ. 646.) ΝΙαχ "527 (Ἰ4]6 ὙΥ δὲ ΜδἊ 
ἀθ οὐβῖ. οσοτά. 14. 101 δπὶπὶ ὁ γὰρ ταπεινὸς οὐδέποτε πέπτεν νἱχ 411ὰ- 
ἀ1 Απά (ἴπ ῥσοῖορ. δρος.), ἰΐθια (οααιδ) σὶ (βΒαὉ ὁ ν]ά6 δηἰ6) Οτἶἷηι Αὺρ 

Αὐθτβί δὲ 6. ΑΒΟ ΡΟ ΕΣ, 8] ΟΣ ΒΥΤΡ ρῸ 8] (ΒΥ γαρ ΟἸλΐ880 
εἰτε) Ῥρξτ ὴὰ΄.. ΟὟ ΕΘΚ 8] ἰδ νρ οορ δύω 4] Ὀϊὰ ρρἰϑδὶ (6 τὰ ΟἸθτα 

Βθὰ οχἱὰ 6δἵ. εὐτε [67) οἵὰ ] προφήτειαν (Ὀ" -τιαν; Α -τιῶ ΟἸαἶββο 9) κα- 

ταργηϑήσονταν .. Β προφήτεια καταργηϑησεται ] γνωσις καταργήη-- 
ϑησέται ο. ΒΡ οΥ (Ε αἱ ναϊν -σεις εὐ -σεται) ΚΙ, γν Ρ]6γΥ Οὐ ΟἿΓ 
Τμάχί 4] ρρ]δῖ τηὰ.. ΑΡἘᾺ αἱ ρ ϑμίχί (βοά οι ποέα γνῶσις κα- 

ταργεῖται; ἥ μερυκή.) ΤοΥ Ὁ (Απιρτβὶ ἢ) γνώσεις καταργηϑήσονταν 

9. δὲ (ΘΟ) ὁ. Κι, 81 Ρ]590 δ΄ 815 μοι ϊ8 8ρ Οδο οὐ ἐπ οδιδ5θ (δὲ ἀντὲ 
τοῦ γάρ" αἰτία γάρ ἐστι τοῦ διὰ τὶ μέλλουσιν καταργηϑῆναι κ. παὺυ- 



9. 

3, 8. 

73, 81. 

ὅ, 

858 1060.18,11. Οατιῖαβ ἱρθὶβ 846 δὲ 806 τηϑίοσ. 

᾿ ; ἜΤ , 9: σις ἢ δὲ ἔλϑῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηϑήσεται. 11 ὅτε ἡμὴν 

γήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νή: 
πιος᾿ ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέπομεν 
γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσύπτρου ἐν αἰνίγματι, τύτε δὲ πρόσωπον πρὸς πρύσ- 
ὠὡπον᾿ ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καϑὼς καὶ 
ἐπεγνώσϑην. 1 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα" 
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

ΧΙΨΝ. 

2 ’ ὑὰν 4 - Α 

1 ΖΔιώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ 
“- ᾿Σ ᾿ ᾽’ “ 

ἵνα προφητεύητε. 2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ 

σασϑ.) Οες ((ἔδπι Οτἱ ὃ ΟἸνῦ Βᾶπι) .. ς Τὴ γὰρ 6. ΑΒΡΕΕΟ 8] αἱ 
νάϊ τὰ ἴἴ νρ' 8] τῶι ΟΥΣ ὙΠπάγι 4] [σἶδῦ1 Ἠ!] 4] .. οπὴ 67." ροὸ δϑίἢτο 

ΟΥ᾽' Επ5 Ἰιϑγοδῦδ ἈΝ] 660 ΘΡΊΡ 881 ἘΡῚρ 518 ΟἿγχ (6. πι0803) Γγϊπε (β6α ἰδιὶ 
ῬΡ ΡΙ6Σ ρῥσυίοσδ πο δαβοσι Ὀπηῖ) 

10. τὸ ἐκ 6. ΑΒΌ ΕΟ 415 1 νρ 50 ὁορ δϑίμυ!Γ γι ΟΥὐϑ ΑἸἢ ἘΡῚΡἢ 518 Ογγ 

διἄοτϑθ8 γΓ4χ3,236 γα τὴ Ιχἰπὶ ΟἾπὶ 4] τὰ. ς (605) ρτϑθτη τοτὲ ο. Ὁ Ἐκ τ᾿ 

Ἑ (τοτὲ καν ἰοβίβ Μασ.) ΚΙ, 81] Ἰόβα Ρ] Βυσγαγ 4] (ΟΥἱ καὶ τοτε) Μεϊοὶ 

ΘΡΙΡ 881 (Ἣν ΤΠάτί 8] [ Ὁ Κούκκ ἢ (ΠΟ ἢ) ἘΡΟ ἴἴ νρ ροὸ βγγ Ηΐοῦ Αὐρ3 ΑἹ 
(θη [χἰπὶ Απρϑδ 41) καταργ. τὸ (ΡΕα αὶ 1τἶπὶ 4] τα) ἐκ μερ. 

11. τ  ἴὰ οτε δὲ ἡμὴν  ἐλαλ. ος νήπ.γ) ἐφρ. ὡς "ηΠ.»γ ἐλογ. ὡς νη 7ε. 6. ΑΒ 
11. 80. 98. νβ 600 86} ἀτν ΟἸοα Οὐ Β8Δ8 Νυ88}}817 Τὰ (οτὴ ἐφρ. 
ως νη.) ὙΠπαγεῖ θΔπὶ Οὐ ίιθτα οι8,31 ον Αὐρἷ Δ] .. ς ὡς γνήηπ. ελαλ., 
ως νῆπ. ἔἐφρ., ὡς νῆπ΄. ἐλογ. 6. ΘΈΡΟΚΙ, 8] ῥοῦ ἰξ ἔα ἃ] βυγαῖγ ἘΡῚ ΡΠ 865 
ΟὨν Τ|άγι (Δα ἢ. 1.) ΤῊΡΒ Οες ρρ δῖ τηὰ [ οἵε 8686 ὁ. ΑβῸΐ 67." " 4] ἃ 6 
δῖ ΠΑΥ]" [0] 41] ρὸ Οτ (οἱ. ΟΥίἷπίὶ 8114) Ὁ) 1ὰ ἨΪ] (ΑἸ θτϑι9)... ς δἀὰ δὲ 

ς. ΡΤ ἜΕΟΕΚΙ, Αἱ μ]Ὲγῦ ἔ βὶ νρ (εἴ. ἔὰ 41) Θορ βυγαῖγ οί μα 4] ἘΠῚ Πι5ὅ5 
. ΟἿ Ὑμάγι δἱ Οτἶπί 5880 Τοσΐὶ ἃ] (Ο] οπι' ἐπειδὴ οἱ" ἐπε δὲ) [ γεγονα... 
Β ἐγενομὴν ἱ ΒΕΕῸ ἃ ε Καὶ Β.ῚΡ ρο Β88 Ερὶμμδδδ ρμμ]δῖ γηι (οι Αὐυρ 8]) 
τὰ του νηπ. κατηργηκα (-σὰ Ἐρὶρἢ Μϑ80) 

12. γαρ (6ῖ. ΟἸοπι2 Μαγοθυβῖο9. 889 4] τη ΑἸρὶ ΑπιὉ1) ..  ἜΕΑ ἰΐ 8] ΟΥγσ 
ῬΡ δ᾽ τὴ οὐ [ διὐ .. θῈ 8] τῶι νΥ ρπὶ (πο ἰξ τῷ 81) ΟἹ οπιϑ Τάτ Τοτὶ 
(μοη Τμάοΐ ΟΥβϑθρίϑβ (ἢν Τμάγιῖ Τδῖη 8] ρρὶδῖ ρΡ]) ργϑοῖη ὡς Ι ἐν αἐν. 
(Οτ καὶ αενιγματος, οἴ. ἐν ἐσοπτρὼ κ. ἐν αἱἷν. Ἰαριίαν) .. 1, ἃ] ΟΥϑδερθ 
(Ξε ποιδ'1172) Θαπὰ! ργάθηι χαν.. οἵ ΟἼδιὴ υδΐᾳαθ (μβδθεὶ Ὑμπάοῦ) ] 
ἐπεγνωσϑὴν (Εαὰ ἐπιγν., Ἰἰάδτη ν. 11. λαλοὺυν οἵ λογειζομη») .. Ἑὰ ἃ 6 
δ᾽ ἰο] ΟΥΡ Ρσγϑϑπὶι “70 (θα Ὁ" ρσϑθιῃ ὦ) 

18. νυνι δὲ μένειν (Ἰΐα οἷ,  νρ Ηἶδγ 41)... Εα μέψει δὲ (πιαηεὲ ατξοη ἃ 6 καὶ 
ῬΡ δ᾽ τὴ) 1, μειζον, Ὁ" μειζω 

ΧΙΝ. 1. Εα 8] υνα προφητευεταυν (81 -ετε) 



Ῥοπαπι ᾿Ἰηραάταμῃ οὐ ἀοησπι ργορηθίίδθ. 1060.14.9ῶ. 8859 

- ς Α “ἢ 

ἀλλὰ ϑεῷ᾽ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια᾽ ὃ ὃ 
- 3 ’ » 2 ’, 

δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ 
, [4 - -- 

παραμυϑίαν. 4 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ᾽ ὁ δὲ προφη- 
τϑύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. ὃ ϑέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσ- 

-» . δ ’ ὶ ’, «νι ε ; ᾿ ε 
σαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ 

“ὦ ; Ἁ 2 3 ’ 

λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς δἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν 
’ ΑῚ Α ᾿ 2 ς ἊΜ - 

λάβῃ. 0 νυνὶ δὲ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, 
,᾽ς -»- » ᾽ὔ 9λ “. εν ’ ἊΣ 2 ; ἋΣ») , 

τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ υμῖν λαλήσω ἡ ὃν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνῶώ- 
- ἍΣ) , “Ἃ » ταύ μή . ὦ», ᾿ , 

σει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; ἰ ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, 
᾿Υ͂ 2. Ἃλ ὕ ῇ 5" Ἁ - , Ἁ “ » 

διτε αὐλὸς εἰτὲ κιϑαρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φϑογγοις μὴ διδῷ, πῶς 
μ - 2 ’ “χ ᾿ ν" ᾿ 2Ἁ 

γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιϑαριζόμενον; ὃ καὶ γὰρ ἐὰν 
ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασχευάσεται εἰς πόλεμον; 

Οσ ΔΑ ςἘε “ξ; - 2 - 

9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, 
“« ’ Α ’ ᾿ τὴ πῶς γνωσϑήσδται τὸ λαλούμενον ; ἔσεσϑε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 

ἢ. γλωσση (δος ργϑαπὶ ἐν, ἰξότη [6[. ν. 4.] Θ0Ρ 858} .. ὈΕΕ6 813 ἢ" 8194 
Ογχ σε Αὐρ -σσαις  ϑέω ο. Βα 61." ΟὨγέοπὶ (οι ΤΆο861; ἴῃ ἐσ. 3) 
οὡς 49. ργϑθιη τῷ ὁ. ΑΡἜΚΙ, 8] Ρ]ον ΟἸτίχὶ Τπάνε θᾶπὶ ΤῊΡΗ Οθο 
Ι πνευματι... Ἑαὰ ἃ 6 ρὶ ἔι ον 4] ΡῈ] Υἱρ Βοὰᾶ σνευμα 

8. οδε.. Εα δὶ ἐν γαρ ὁ (ἃ 6 ἔνρ παπι φιῦ Ϊ Ἐαὰ ανϑρωπους 

4. ολαλων... Εα ο λαλεν (α δά ὁ λαλων) [ γλωσση .. 9Ὲ 46. 819 Μδο 
-σσαις | ἐκκλησιαν .. Ῥα δὶ γβ (Ποἢ δὶ ἔπ (01 ἀφμλϊα 41) ῬΩῚ Βοὰ δαὰ 

ϑεου 

δ. Αἰ ὁορ 5υγιῖτ 8] ΑἸρδγυβί ὑμας παντ. [Α δπὶ ΟἿγ ΤΏΡΆ γλω. λαλ. ] να 
προφητευητε (-εὐετε Ε6) .. δ ἢ νβ 81] ρρὶδι8 προφητευευν Ι μειζων (ἢ, 
8] --ἶον, 613 κρευσα.) δὲ ο. ΑΒ 89. 8] ὃ οορ (ἸΤΐοπι Μας ὁ δὲ προφ. μειζ. ἡ 
9) -- ς μ. γαρ 6. θΕ(Ρα ἰΐ νᾷ 4] γαρ ἐστιν γε] 68ὲ ἐηἴπι) Ἐὶ, 81 Ρ]6Γ νΥ 

ΡΙον ΟἿν Τμᾶρὲ δἱ Ηΐοσ Απιδτϑὲ 4] | διερμηνευὴ ας. ΑΒΌἘ Δ] αὧἱὐ νά γ 
δαί τὺ Τηάτὶ θάᾶπι Οδα .. Κι, 81] ρίαΒ89 ΟἿγ ΤὨΡὮ -νευεν.. Ὀἦ -νευῶν 
(5819), ᾿ΐδτη εὶ δὰ ἀϊΐο ἡ, Εα ἢ ὁ διερμηνεῦοὺν 

4. νυνι ο. Ὁ ἜΚΙ, αἱ αἱ νᾶϊτ οαη ΟἿχ ΤΡ Οδς... Τῃ νὺν 6. ΑΒ Ἕα 
ΟἸὨγπιοβοῖ Τηᾶγίὶ θδπ [Ὁ Ε6 ΠΑΡΙ  οἵὴ ἐν οχίγῦ (ἃ 6 δὴ 8] οτὴ 866 οἵ 

ἰοτί; ἢ ΠΑΥ] " οηλ 6.) 

7. μη «« "Ἑα ροβί εαν ροη, ἰΐ νρ πίϑε] τοῖς (ὁπ Εα) φϑογγοες 6. ΑΘΕ(ΡΟ) 
ΚΙ, εἴα... Πζῃ τοῦ φϑογγοῦ ὁ. Β (868 οπὴ του) ἀ 6 [0] Απιθτβί ( νξ “0 Ὁ 

ῬΕ] Βαὰ ϑθοπέδεμηι- αὶ ὁ ρλίδοπσίβθ) [ διδὼ (60) 6. ν᾿ ἜΡΟΙ, 8] ρ᾽υβο 

Ὑπάτε απ ΤΗΡΗ.. ς ἢ δὼ 6. ΑΒΌ" 8] μὰ Οὐ ΟἘγ Οδο.. Καὶ δωτέ | 

Ὁ Ἐα γνωσϑὴη 

8. ἐὰν. .1, ἐν ροβὲ φωνὴν [ἃ 119. ΟΥ σαλπιγξ (-πεξ ΑἸ, -πενξ ἘΟ6) φω- 

γην] δω.. Ὁ" δωη, 2. 11. 81. 48. 49. διδὼω αἰ ΟΥ παρασκευαζεταυν 

9. εὐσημον .. ὉἾῈ 818 εὐσχήμον 1, δὼ »το δωτε 

με ΓῚ 

13. 



800ῳ 100.14,10. Ῥτδοϑβίδί ρσορβοίϊα ἄοῃπο Π᾿πρ τη, 

- , ’ ’ » 5. Ν 3 ᾽ Α ᾿ δὲ Υ̓͂ 

10 τυσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κύσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφω- 
- ὔ - “᾿ς Ν -“ 

νον 11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λα- 
- Α - ι] Ἁ [4 σ .] 

λοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 12. οὕτως και 
πρό τς Δουν τ ἃ » 9 ’ νι σὲ 3 4 ) 
ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν» τῆς ἐκκλη: 

-ς , , ε - , 
σίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 18 διόπερ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσ- 

᾿] Α Ἁ 4 ᾽’ 4 

5. ευχέσϑω ἴνα διερμηνεύῃ. 14 ᾿Εὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ 
- Α - "ἢ ’ ,, 5ζ15 

πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ τοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 1Ὁ τί οὖν 
3 ’ ’ - ’ ἄς δὲ Α - “«Α “ 

ἐστίν ; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ" ψαλῷ 
- ’ - Α Ἁ »-" . 2 νι." 3 ’ , 

τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ γτοῖ. 16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς πνεὺ- 
4 ἕῳ -- » “- ἰὼ; ᾿ ἢ Σ Α ,4νΝ 

238. μάτι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τύπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ 

10. τοσαυτα (ἴ νᾳ ἑαπι πιιζέα, 6 ἑαπιένπι) .. Ὁ Εα αὶ ΑἸηωδτβίθα (β6α ποὴ 80 
Βα αίΐου) οὐ [ Εα ἐν τύχοι [ εὐσὲν 6. ΑΒΌΕΕΟ 8}7 ΟἹ]δη δ ΤΉΡΗ.. 
ς ἐστιν ο. ΚΙ, ἃὶ Ἰοιρα μὶ ΟἿἢγν Τπάχὶ Οδο [Ὁ Ἑα ἐν τῷ (ἔ νρ [ποῃ 8ῃὶ 
81] Αὐηδτϑὲ Βοὰ λοο)ὺ κοσμὼ | οὐδεν ο. ΑΒΌ Εαὰ 67." 4110 9 ἢ νρ οορ 
ΒΔ δύῃ 515 δἱδ' ΟἹ διὰ Ῥδτῃ ΑἸ χϑυ Βεά... ς (600) Δἀἀ αὐτῶν ς. Ὁ Ὲ 
ΚΙ, δἰ Ἰοπρθ ρ] βὶ ΒΥγᾺΪΓ ἃ] ΟἿν Τηάγί ἃ] [ ὈἴἜἘΕα ἢ ̓ ὶ νγξ οἷς αἀφων. ἐστιν 

11. εἰδὼω .. Αι, οἵο ὑδὼ .. Ε6 γινώσκω [ ὈΕΕῸ 417 ΟἹοια ΟἿγ (418. ο ἐμὸν 
λαλ. βαρβ.γ) Ῥ8110 απίθ: ἐκεῖνος ἐμοὶ βάρβ. κἀγὼ ἐκείνῳ) Τλᾶτα οπὶ ἐν» 
ἴΐοπι 9 ἢ αὶ γβ ΒΥΎΠΙΓ ΘῸΡ ΑΥτὰ ΑἹ ρρἰδὲ πείλὲ [ 1, ὑγϑηβι} ἃ βαρβ. δὰ 

βαρβ. 

12. πνευμώτων .. 28 .τὰῦ 78. τὴ 881} ἃ] τὴὰ (ς δρίγίδιιηι ὁ δριγίαϊἑιιπι) ΟΥ̓ 

πὶ ΑἸ -τίκὼν [ περισσευητε... Α 18. ΑἸαῦγϑί (641 σμαογίξα ἐπ ργορῆλε- 
ἐΐξδ νἱ{1086) προφητειητε 

18. διοπερ ο. Κι, ἃ] αὐ νάτγ οἵα ΟΝν Τμαάτγὲ ΤᾺρΡη Οδο... α΄ [ἢ διο ὁ. 
ΑΒΌΕΒΕΑ ϑτὴ 

14. γὰρ α. ΑΒΕΚΙ, 8] ἔογθ οἵῃι 6 ἢ νῷ βυυπῦ 4] ΟἿγν Τηάχὶ θὰ Οδο 
ΤΏΡΆ Οτῖπὶ Απρὶ ΑἸ δὲ ΡῈ] 564] Βοὰ... οἵὴ ΒΕ6 812 αὶ ΒΔ} (88. ΟΡ 
Αὐρ' δὲ)», αἴπο τη [γὰρ] [ προσευχωμαν .. Ἑὰ 8] -χομαν 

16. τι οὺν ἐστιν... Καὶ οἵὴ [ προσευξομαν (ογαδ0) ὈΪΒ ς. ΒΚΙ, 8] Ρ]6Υ 6 ἔξ 
νᾳ οἷο Οὐ Ἐπ ΒΙΆΔΠΟΤ ρΕρϑ000 4] γηχγμ,, ΑΡΕΕΟ 36. 46. 47. προσευξωμαν 
δὲ και 6. ΑΒΡΕΙ, ἃ] Ρ]6Γ ΘῸΡ ΒυΥΡ 4] ΟΥὐϑ Ε αβιηϑί107 ρίρβδυ9 (ἢν Τβάτί 

ὁ. ΤΉΡῊ .. ΒΟΚ 8. 46. 109. 114. ἴΐ νρ 588} ΒΥΧ 8] Ὅδιη Οτἷπί ῥρὶαὶ 
καὶ (1 49.), ΟΥἱ δὲ οἴ} ὁπ δὲ καὶ ] δὲ καὶ 866 6. ΑΡΕΚΙ, 8] ρ]6Υ φῸρ 
ΒΥΤΡ 81] Εὐ8ρΡ8 ΑἸἢΪ Μαχἤν800 Ἣν Τπάτε Οες... 1. 49. καὶ 6. ΒΕ6 46. 
109. 1 νρ 58} ΒΥΓ 8] ΟΥ (εοάθιη Ἰοθοὸ 1, 199. ργδϑοθάϊί προσειυξ. δὲ 
καὶ Αἰἢ ἢ (ΔΡ 6.411.338) 8368 Ῥ8- ΑἸ ἢ 3»309 7)γ4γη ΤῊΡΗ Ηἰδτῖ Αὐυρ Αἱ 
(ΕΡΙΡ᾿ 2,83 δὲ οπηῖβ80 καὶ, ἰζεπι} 1011 ρ.1051 δὲ καὶ οτπ) ΙΕὰ ψαλὼω πνευ- 
ματι 

10. ευλογησῆς ας. ἘΘΚΙ, 4] Ἰοπρα Ρ] Οἢν Τηάτὲ Οδς ΤῊΡὮ (ἴθι 6 ἢ ρὶ γε 
ΡΡἰδί δεπεάἑέχοτγίθ) .. 1, εὐλογῆς ς. ΑΒΡῈ 41} Ῥδπι, ἰΐθια 813 ευλογω ] 
πνεύματι 6. ΑΒ (π|816 Μίαὶ τω 8084 εν δάϊά 11) ΒΈΕα 8] Πᾶπὶ (868 ΒΡῈ 
18. Θ0Ρ 58ἢ} Ρτϑθπιὶ ἐψ)... ς (600) ργϑϑῖη τω 6. Κὶ, δ] ΡΙον ΟἿγ Τμάᾶτὶ 



δορλοαϊβδηάδο 66 6]651846 οααδ8ᾶ. 1 Οο. 14, 22. 8961 

τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν᾽ 1 σὺ μὲν γὰρ κα- 
λῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 18 εὐχαριστῶ 
τῷ ϑεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσῃ λαλῶ" 19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ ϑέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νούς μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 

κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 
20 ᾿4δελφοί, μὴ παιδία γίνεσϑε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ 

γηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γῴεσϑε. 21 ἐν τῷ νόμῳ γέγρα- 
σται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ 
τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος. 22 ὥστε 
αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν δίσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, 

Χ 
..--.--.-..-..-,ςἘςἘ...... 

8]... 82. (ἴθι οα΄ Ετδβιηΐ) Ρ]8πθ οτὴ  ΕἘα οἵη τὸ | ἐπειδὴ 6. ΑΘΕΕΟΚΙ, 
οἷς .. Β σεν [ Ἐα 96 βὶ Δοίῃ Ηἶοσ Αὐξ 4] οὔκ οὐδ. τι λεγ. 

17. 8 αλλα! ἑτερος .. Ἐα ταῦρος (Βαἃ ρ' αζέιϑ, ἔ αἴέετὴ 

18. τω ϑέω ς. ΑΒΡΕΕΑ 8] τὴῦ 6 γ᾽ (ἔ οπὶ τ. ϑὲε.) ἃτὴ ἴο] αἱ βυγυῖτ οοΡ δϑίῃ 

αἰ Αγ ΟἿ Τμάτιο ἃ Ἡΐον 64] Βοᾶ... ς (ΞΞ αὉ 52) Δἀὰ μου ς. ΚΙ, 8] 
ΡῚ νρ (εἴ. ἀοιηϊὰ μ87}} ἃτ᾿ 351 Τπάτε Πδπὶ Αἱ ΡῈ] Αὐιρσδὲ (:: οὐ Εο 1, 8. 
1 ΟΟ1, 4. 1,14. ῬΗΠῚΕ 1, 8 οὐ 4110}. Ῥτδοίογοα ἕαὰ ἰΐ νρ βυσττ ΟΡ 4] 
ῬΡ δὲ ρογραπέ οτι [ γλωσση (6) ὁ. ΑΡΕΡΕα 17. 81. ἴ γε θ δὰ ΑἸτηὐχϑίὲ 
Ῥο] Βεᾶ.. ς -σσαις 6. ΒΚΙ, 81. ΡΙΩΙ ΘΟΡ Βυγυϊγ 4] ΟἿγν Τηάχι 4] Ουἶδι 
(:: οὗ δὰ νν. 3. 4.)  μαλλον (Εα αὶ ροβὺὲ γλωσσ. ΡΟ) .. 41." (τὰ ΟἿΓ 
ἸΩ080}) ἃ (6 αζίὶ8) ἔ νρ Δδίῃτο ρρὶδὶ οσηπ οἵα (Πἷπο Αὐ αὐ να Βδῦοϑί: φιοά 

οπιπέμπι υδϑίγιπι ἰΐησια ἴοημοῦ) 1 λαλὼ ο. ΒΌΕΕΑ 17. 67." αἱ 1 νρ Ὁ 
ΒΥ 4] Οδο Οὐἷπὶ μρἱαῦ (ββρὰ Βα 1 νρ οἷς νἱάβθ δηΐβθ)... ἃ οἵὰ .. ς 
λαλων ὁ. ΚΙ, ἃ] ρΡὶ Οἢγν Τπάγε ΠΏ δῖ 84]. οί αϊὶ Β οἰ 6 ἢ. δοτήτῃ. ΟΥ. 

19. αλλα ὁ. ΑΒΡΕ οἰο (6(. ΜοϊοηΘΡΙΡἈ).., ς αλλ 6. ΕΟῚ, 4] οοτίθ 9] | δια 
του νοὸς 6. ἘΠ, ἃ] Ἰοῃρθ ρΡ] ἃ 6 βυ1} δἱ Μδὸ ΟἿγν Μαχ" 89 Τη γι Ῥῃοί 
ΟΔΙΣΤι ΤΉΡΗ Οεςα.. ΜοϊοηθρΙΡα διὰ τὸν νομὸν (βῖπθ μου), ἰΐοταν Αὐποτϑὲ 

ἰχὶ (}6} Ἰοσόηι) Ῥϑαϊίη (ἐπ ἰοσε).. ΟΌ΄ Τζπ τῷ γον 6. ΑΒΡΕΕΟ (Εα τῷ ν. 
μ. ροϑί λαληομὲν [ϑ8ϊὶς αἴογα, καὶ ἰοφιιὲ χνΐάσπι αἴαπο οἱ. ἔ φιδάδηι βαραῦ 
μὲν ποίϑίιμα ΠΑΡ 61], ἰΐοτη ἃ 6 ἢ .) 4113 Υ 5 νξὶ Β.Υ δὶ ΝΥ88 (ρευρ νὰ κ. 

α. ὠφελήσω) ἘρὶΡ 830 ρ0861 (πεπλανημένως ὁ Μαρκέων" ἀλλὰ ἐν ἐκκλ. 
ϑέλω πέ. λόγ. τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἑτέρως δὲ διὰ τὸν νόμον. υᾶ ἀθ 
ΓΤ ταϊδι8δε; σὺ δὲ προσέϑηκας, ὦ Μαρκ., τὸ διὰ τὸν ψόμον, ὡς τοῦ 

ἀποστόλου λέγοντος Θέλω πέ. λόγ. ἐν ἐκκλ. διὰ τὸν νόμον. αἰδέσθητι 
Βαβυλὼν δευτέρα εἷς) Μαγοῖιοι Πδτὴ ρρ δύ τὴ (:: οὗ ν. 1ὅ. αἱ πϑίηο 
δια οἵο) 

20. ταις δὲ υϑᾳ γενεσϑε... Ἑα ἃ 6 ἔφ Οτἶκϊ να ταῖς φρ. τελ. γενησϑε 

21, εἐτερογλώσσοις .. ἙἘὰ ἑτέραις γλωσσαις | ἑτέροις Ο. ΘΕΕΟΚΙ, 4] Ἰοηρ6 

ΡΙ νν υἱ νᾶϊγ οὔ Οὐ Οοηϑε150 ΟἿν Τμάγί τὶ ΤῊΡἢ Οδο ρρ͵δί,,, Τιη 
ἑτέρων Ως. ΑΒ 818 (:: ΩΧΧ αὐυἱάοπι βίο: διὰ φαυλυισμὸν χειλέων, διὰ 

γλώσσης ἑτέρας) ] ουδ ουτως .. Εα οὐδέπω | ἙἘα Αἱ εὐσακούυσεταν 

22, εἰσιν .. Εα δΔἀὰ εἰς (Ἰπορί6) [ πιστευουσιν 866... Εα πιστοῖς 

“Ἐπ 38, 116ᾳ. 



802 100.14, 28. 6 ἀοποταπι ριδίϊδθ ἢ ΘΟ ν ΘΕ θῈ18 ΒΔΟΤΙδ 

« ᾿ ἢ : “- »»,ὕ, 3 ν “- “ » ΣΧ 
ῃ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστενουσιν. ἐᾶν 

Ἁ Α 4 “- ; 

οὖν συνέλϑῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ λαλῶσιν γλώσσαις 
, , μ ΔῸΣ ρα ,,» 3 3 Ἂν σ ’ 

πάντες, εισελϑωσιν δὲ ἰδιῶται ἡ ἄπιστοι, οὐκ ἐρουσιν τι μαίνεσϑε; 
3. Α [4 ’ » ᾽ Ἂ “ΛΟ Σ ’ 

24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλϑῃ δέ τις ἄπιστος ἡ ἰδιώτης, 
ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίρεται ὑπὸ πάντων, 20 τὰ κρυπτὰ 

- - - 4Ἁ 

τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὲ πρόσωπον 
᾿ ’ - - 2 ΄ Υ̓͂ ς Ἁ 3 ς»ν 3 4 

πρυσκυνήσϑδι τῷ ϑεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως ὁ ϑεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 

ἘΡᾺ 4, 13. 

20 Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησϑε, ἕκαστος ὑμῶν 
Ἷ Ἁ ἢ - 

ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμη- 
’ Υ̓ " ’ »" . Α ’ὔ » “ 

γείαν ἔχει᾽ πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 21 εἴτε γλώσσῃ 
-» Ἃ ἘΞ ΞΡ Α 

τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ 
Τ᾽ : ’ ΜΗ ΕᾺῚ ν ἢ Α . [ [2 3 

. εἷς διερμηγευέτω 28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διξρμηνευτής, σιγάτω ἐν 
φ .«- Α 4« - - - 

, ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ ϑεῷ. 29 προφῆται δὲ 
4 - Δ 

δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινότωσαν᾽ 80 ἐὰν 

28. οὖν 6. ΑΒΡΈΕΚΙ, οἷο, Εα 67." 1 ρὸ ΑἸ Απιδυβί οτ, πἶπο [ζη9ἃ τη 
[ουΨ] [ συνελϑὴ .. Βα" εἐλϑὴ [ἡ εκκλ. ολ. 6. ΑΒΚΙ, 8] αὐ νά ἐγ οἵχῃῃ δὸρ 
ΒΥΤΡ αἱ ΟἿγν Τῇηάτί 8]... ΡΈΕΟ ἰὐ νῃ ΡῸ Βγγ ρΡΗ]8ϊ ολή ἡ ἐκκλ.  λαλ. γλωσσ. 
παντ. ς. ὈΓΕΙ ΤΠ ἃ 6 ρο, ᾿ἰΐθια σοΡ 8:Ρ δϑίῃ Ατωὐῦσχϑὲ λαλ. πα. γλ. ΟἿτ 
ὁοτῃ γλ, πα. λαλ. .. τὰ παντ. λαλωσιν (ἃ 8] λαλησωώσιυν, Ἐ -ληωσιν) γλ. 
6. ΑΒΕ6 ρΡὶ Β848 ΤΏΡΒ... ς πα. γλ. λαλ. α. ΚΙ, 8] ΡΙῸΥ ἔνᾳ βγγαῖγ 4] ΟἿγ 
ἰχὶ Ὑπάτι δ Οδο ΨΊοΟν Β6ὰ |Β οὔχλ ἡ απιστ. (ΑἸμρτδί μδῦοὶ απ. 
η ἐιδιωτ.) 

24. δὲ τις... ΑἸ ΒΥΧΥ (46 1}) τέ τις 

2ὅ. τα χρυπταὰ ὁ. ΑΒΗ ἜΡα 8] τὴῦ ἃ ὁ (ἃ ὁ νροδὰ ροσωζέα δέξαπι) ἢ βὶ να 
80 (μ6ο δχρυίτῃ οὔτ. 84) ΟΡ πὶ ΒΥ (ρτδϑῖῃ δ) δῦ δϑίῃ Ὁ 18 Β88 

Ογε Ομγΐ ρρίδὺς,, ς (Ξ αὖ 852) ῥγϑϑὶὴ καὶ οὐτὼ (Ὁ ἥν, εἷς - τως) 6. 
ὈΛ ΚῚ, 8] Ρ] ΒγΥΡ ἃ] ΟἿγν δᾶ ἢ. 1. (οπὶ οὕτως 84) Τάτ 4] [Ε ἃ] αναγ- 
γεέλλων ] οντῶς (413 ΤΒαάγιθοτα 0) ὁ (0 ἘᾺ 109." ΟἾγ' οἴη) ε. 6. ΑΒΡ 
ἘΕ6 8] πιὰ ἰΐ νῷ! 5ὺ οορ βυ. δαί αὐπὶ Οὐἷοΐ μρὶδῦ ηὰ.. ς ὁ ϑε. οντ. 

6. ΚΙ, ἃ] ρ] ΒΥΥΡ 8] 14 ΟἿν Ἐπάτσί 4] 

26. ὕμων 6. ΒΕΕΟΚΙ, 8] ἔεσα οἵὴμ νν ἔδσθ οὐ ΟἿγ Τπάτίὶ δι 8] ρῥρὶδί 
.. ΠῈ οἵη 6. ΑΒ 74. ΘΟΡ]Α 8] οἵχ διδαχ. (8ὅ. διδασκαλνα») ἐχει  αἀποκ. 
ἐχ. (16 ΟἸ στθοβο3 ογὴ α. ε.) γλ. ἐχ- (Κ ἃ] τθὰ ἔπ" οἵῃ γλ. εχ.) ος ογάϊηθ 
ς. ΑΒΡΕΕΟ 8] ἃ ὁ ἔξ νᾷ 600 ΒΥΓᾺΙΓ δοῖμα τ Δγ6 (60 γά. εχ. Ῥοϑὲ ἐρμ.-. 
εχ.) Β848 Τρ Οδοθοτα ρμρ]δὺς ς γλ. ἐχ. απ. ἐχ. 6.1, 81 Ρ] ΔΙΡ 8] ΟἿΣ 
Τμάγι θᾶ Ϊ ΡΕΡα διέερμηνειαν  γυνεσϑὼ ο. ΑΒΡΘΕΕΟΚΙ, 81 ἰοημο.Ρ] 
ΟἿγ Τπατί 4] (πὶ βαπὲ υοδῖβϑ) .. ς (ΞΞ 6 52) γενεσϑὼ ὁ. ταΐη δια 

28. διερμηνευτῆς (εἴ. ΟἿν Τμάγε Πδπὶ Οοο ΤὨΡ}) .. π ἐρμήνεντ. 6. Β, 
᾿ϊοπγα ρυϑθαΐβδο ὁ Ὁ"ἘῸ [εαυτὼ .. Εα αὐτῷ 

29. οὐ αλλον ᾿ς. ΑΒῸ ΘΟ ΕΚ ἃἱ ρ]εγ Οὐσγὴγ ΟἿ Τμάτί 4]... Ὁ ΈΟΣ, αἱ 
οἵη οἱ [ διακρυν. ὁ. ΑΒΡ ΛΘ Ἔκι, οἷς .. ὈἾΕα ανακρινέτῶσαν 



ἀδ8ὰ οὐ αῦυδα. Μυ]1οτὶ ἰδοοπάμσπι ἰῃ Θοο] βία. 1 ΟΟ. 14, 856. 868 

ΠΩ -" - 

δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφϑῇ καϑημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. 81 δύνασϑε 
Α 3 ’ ἔν 

γὰρ καϑ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανϑάνωσιν καὶ 
»-" Α - 

πάντες παραχαλῶνται. 82. καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις 
ε , 5 ἢ ’ 3 ἢ , ς 4 3 ἣ 
ὑποτάσσεται’ ὃ οὐ γάρ ἔστιν ἀκαταστασίας ὁ ϑεὸς ἀλλὰ πο 15, 88, 
εἰρήνης. 

{ ϑ ᾽ - 3 ᾿- “ α«- 

ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐχκλησίαις τῶν ἀγίων, 84. αἱ γυναῖκες 

ὑμῶν ἔν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν᾽ οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς 1 τι, τι. 
-» ᾿ , 4 ; 

λαλεῖν, ἀλλὰ ὑποτάσσεσθαι, καϑὼς καὶ ὁ νόμος λέγει. δῦ εἰ δέ "6 8, 16. 
ὡ 3 » τ 5 7 ᾿ 3 , . 

τι μαϑεῖν ϑέλουσιν, ἔν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν 

80. δὲ ὁ. ΑΒΡ ΕΚΙ, οἷς... ὈἾΕα ἰξ νρ ΟΥἶδί ΑἸ σβί 4] (ποη ΟΥΡ, 8γγ αἱ 
ἯΙ] δὲ 8ὲ -) οἵη 

81. καϑ' ενὰα παντ. ὁ. ΑΒΚΙ, 8] αὐ νά τ οἵη (864 4114 ἐχᾶστον νο] εκα-- 

στου πα., 8] οἵχ πα.) ΘΟ» ΒΚΒ0ὙΡ 81 ΟἿγν Τμάγί αἱ .. ῬΕΕα ἰὑ νῷ 8.1. 
ΔΙῚ ἃ] παντ. καϑ' εναὰ 

82. πνευματα ὁ. ΑΒΚΙ, ἃ] ῥῖον ἔ νϑ 600 ΒΡ δἱ Οὐ Ερ᾽ρη 591 ἢν Τηάτέ 
οα λ Οὐδ ΤῊΡΕ Τοῦὶ Οὐδ! Ὁϊάϊπιι, αὐ' πρνευμα 6. ὈΕΕΑ 418 ἴὲ νῷ 
ΒΙΧί δὲ ζαυἹοῦ βυγ δίῃ ΕρΊρΡΗΤΎΒαχι ΟΥἶμῦβ Ὁταἶμι! Νοναὶ ΗΙ] αἱ τὰ 
[1, ὑποτασσονταν 

88. ακατ. ο (Ε6 οἵη) ϑέος .. Α 857. Θ0Ρ 5ΥΥ 0 ϑεὸς ἀκαταστ.; Τοτῖ Ατηρ τβὺ 
ΟΙΏ 0 ϑε. | αλλα 6. ΑΒΡΕ εἴα... ς αλλ ς. ΕαΙ, αἱ οοτίθ ρ] Ϊ ὡς ἐν 6δἴο.-. 
ς (που ΟὉ 52) Βδθς ουτῃ δηϊθοοαᾷ οοηΐρ (1{8 οἴ. ΟἿγν Τμᾶτι δὰ ΤΙΡΗ 
Οος). Ρεδοίθγο Εα δἱ νρ (μοη 8πὶ 8]) ἔ ρ'ὶ (!ῆοπ ἃ πθο αὐ ναϊΐγ 6) Βγ1Ρ 
ς.Ἐ δὐτηϑηιβὲ οἐθοηβί 4] ΟἾΓῚ (6 10] οπὶ, οἱ. πι0803) δΔἀ ἴῃ ἔ, διδάσκω, 

. ἰξοιη ΟἼΥΤΠΟΒΟΙ τὴ διατασσομαν | Τ,η ἐκκλησίαις, τῶν ἁγίων 

84. 8385. ῬΡΕΕα 98. Ὁ Αὐδτδί 640] Πο08 νν. ροβῦ ν. 40. ροῃ. δ᾽ πῊ 1} }6 Γ 

ἕανίος γν, 86--- 40, δηΐο 84. αἀδοιῖρϑβιῦ πθο ἰϑιηθη ροβὲ ἀβ]δνϊ. ἃ 

84. ὑμῶν 6. ῬΕΕΘΚΙ, 8] ἰοηρα Ρ] ἃ 6 (ἴ ϑὰ8ρ Ογδθοΐβ) οὶ βυγαῦ (586 ΒγτΡ 
6. οὉ.) ὉΓῚ 851 ΟἿγν Τάτ ΤῊρΡΗ Οδο ἀπὶὺν Απιῦτϑί βϑάυ]... 609 1.π οἵα 
6. ΑΒ 80 ἔνρ οορ ὕϑϑδη ἀδίῃ αὔπὶ Μοϊοῃθρίρα οὐ ΕΡΙΡΒ Ὠ141157 Ν 88 

δια Ογρ!ρ Ῥὲ] Βαεὰ | ταῖς ἐκκλησιαις... 119. ἔα Ἱοῦ [0] ΘοὺΡ Ὀαβῆ ΒΥΣ 

ΔΘ ἃ] ΟΥγόδυ219 ΜΟ]οΙΘΡΙΡ 868 (ῃ 321) Ὁ141 ΟΥρ!] Ὁ ἃ] τη (Οὐ Μοΐοῃ Ὁ δ] 
οτ) -σια | ἐπιτέτραπται (1, 1] ΑΙ δὶ -τετρέπτ.) ὁ. Κ΄, δὶ 9] βγγυῖ 
4] Τ).141147 ΜοϊοηθΡρΙΡρ 321 ΟἿν ὙΠάτί 8] πιὰ... ΟΡ΄ [μη 49. ἐπιτρέπεταν 
ὁ. ΑΒΡΕΕΑ 8] Ὧι. Μοΐοῃ θΡΙΡ 308 Ογεδῦξ7θ 11 ΤλΔγη, ᾿ΐθτη ρεγηνεξων ἴἰ 
νῷ Ὀάδβηη 8] ρρἱδὶ [αλλὰ 6. ΑΒΡ" εἷς... ς αλλ 6. ὈΤΕΘΣ, 8] οογίβ μη] 
[ ὑποτασσεσϑαν ο. ΒΈΡΟΚΙ, Δ] Ἰοηρθ μ}] ἴὖ νρ Βγτανγ 4] Ὁ 14] Οἢν Τμάγι 
Τῆρὴ Οδο ρῥρῖδε,, 1. -σσεσϑωσαν ς. Α (Δα τοῖς ανδρασιν) Β 817 ΘοΡ 
Ὀαβὰ ΜοϊομΡΙΡΒ Ερρη δ. Οὗ δὰ ἢδδο οἱ. Βοίθ ἢ. δουητη. οΓ. 

85. ῬῈΡα ἰΐ νρῷ Αια Υβί ἃ] ἐν τὸ δὲ (δὲ φιϊά ατιδηι) 1 μαϑεῦν.. α ("ἢ αἱ 
Νγββ μανϑανειν [Α 18. Ῥδτη ϑεέλωσιν, ἃ] Οτγοδίδτυ Τηάτὶ εϑελουσυν 
γυναικι (610) 6. ΑΒ 8] ἴδγϑἜβ ἔ νρ Ὀάβῖ δϑίἢ ἃγπὶ 8] ΟἿγν δὴ Ρε]... 

ς γυναιξιν ο. ΘΕΕΟΚΙῚ, δἱ Ρ] ἃ 6 ρὶ ([ βὰν αταθ0) βυγαῦ οοΡ ἂἃὴ᾿Ρ Ογοϑιξῖθ 



ΘΑ!,, 11. 

864 100.14, 86. Μυ]ῖογ ἴῃ δοοϊοθβία. Ῥσορβοίϊ, β]᾿οββο δία. 

αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐχκλησίᾳ. 86 ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν 
λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐξηλϑεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 

81 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πτνευματικός, ἐπιγινωσκέτω 

ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι κυρίου ἐστίν" 88 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω. 
89 ὥστε, ἀδελφοί, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κω- 
λύδτε ἐν γλώσσαις᾽ 40 πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γε 

νέσϑω. 

ΧΥ. 

., ἐ κμΟ 

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέμον ὃ εὐηγγελισάμην 
ε..» Δ Α 9 τ νι ςε ’ ς ) τ - ’ 

ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἕν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι᾿ οὗ καὶ σώζεσϑε, 

Ομγνοἀὰ Τμάτί Δ] Ατηρτεῖ [ἐν ἐχχλησιὰ (-σιαὺς ἘαΙ, 8] ἃ 6 γ᾽ ΒγῖΡ 
Τααγῦ) ἢ. 1. 6. 48Β 815 ἔ νρ Θ0Ρ ϑϑιὴ δίῃ δὺρ Ουέδί διὰ Βοᾶ..ς 

δία λαλεὶν (415 ἀπίθ γυν.) ς. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ἰοηρα Ρ] ἃ 6 αὶ ΒΥχαὖγ 8] Ογϑδί 
ΟἿν Τ]ιάγι 41] ΑὐπὈτβί 

86. μον». κατηντησὲν.. ἙἘα δὶ κατηντ. μονους 

87. ἐπιγινωσκετῷ (ΡῈ ἐσ γιγν.)... Β ΟἿγ (ΔΔ ταὐτὰ) γινωσχεέτω  κυ- 
θιοιυ (Α 60ρΡ 8] ϑεοιὴ)ὴ 6. ΑΒΡΕΕΟΚΙ, 8] Ρὶ ΟἿν Τπάτι θα Οεο.. ς (Ξ 
6Ὁ 832) ργϑϑιὰ τοὺ ὁ. πηΐῃ τὰ ΤΊ]ΡὮ [ἐστιν ο. Ὁ ἜΠΕΑ 14. (βεἃ 14. εὑσιν) 
ἃ α αὶ Οτἰμι 67 ο(5,18. ἨΠ Απηθτβέθα (Αὐὴῦ δαοίδίπρ 16 Γ οχὴ οτε χυρ. 
ἐστ.) .. Τη Δ44 ἐντολὴ ὁ. ΑΒ Ατιρ, ἰΐθηὶ (οτὺ ἐντ. ϑεου ἐστ.) σορ δοίῃ 
.. ς εἰσὶν ἐντολαε ((Ὁ9 ἐντολαυν) ο. "ἦε ΕἸ Εὶ, δἱ Ρ]ῸΣ Ε σρ Ὀ81) 

ΒΥΓΌΙΓ 4} ΟἸν Τ]άγὶ ἃ] ΑἸ Υϑίμιβ (βΒοα δ. ἐντολαν εὐσυν, εἰσ. αε ἐντ., 

ἐυσιν ἐντολὴ Ἰασίταγ), Ὠοέδηαι 61 ἢ. 1.1]. ς 

88. αὔνοειτο) 6. ΑἸἾΒῸ ΕΟ ΕΚΙῚ, 4] αὐ νά τ οπιη Βυγαϊ 4] τὴ (νϊ 6 Ροδ) 
σὴν Τμάχι 8πὶ ΤᾺΡὮ Οδο (:: ἀοἔεμα!ϊς οἱ. ΒοΙ ἢ. 1. 1.) .. π ἀγνόοειται 

(Εα ηγν.» Ὁ" -τε) ο. α" (νάϊ χ) ἴα Οὐὖ, ἰΐοτη Ἰσποταΐων ἃ 6, ἱσποταδέδι 
ἔρνρ Οτἶαῦ ρρὶδὶ (Η11 ἠογ» σοσποϑοοῖμ") .. ὈδΒαι ναγίρηία ἘΏρΡ ΘΙ] ΌΓ ᾧ- 
πατιι8 680, ἰΐστη οορΡ 8ἃΡ ὙΥῚΚ 8ὲ ἱσποταπβ; 868 ΕΠΡΘΙΌΥ ἴῃ ποίῖ8 Ὀ48Πὶ 

αγνοηϑησεταν δὺ οορ αγνοειται 

39. αδελφοι ο. ΒΡ ΕΥ̓ ἀἴγΕΑΚΙ, 8] οὶ] ἴδ νῷ Ὀαβὰ 84] Ατηθτβί ΡῈ] 4]... ἃ 
ΒΡ Ἐ Δ] ΡΙῺ 00Ρ ΒΥΥΓ 4] Οἢγ Τῆ γι Πδπ αἱ δα μου, Ηΐης 1ωῈ αδ. 
[κ.}]} Ἐπ οπὶ τὸ ρυ[Β 48. οἵω τὸ 866 μή κωλ. ἢ. ]. 6. 48 87. 78. 41] ΤΔπὶ 
(ςΘοΡ Ῥϑϑβιῃ 8] απΐβ τὸ λαλ. ροῃ)... ς ροβί γλωσσ. ο. ΒΕΕΟΚΙ, Αἱ ρῥΙοσ ἰΐ 
ΥΕ 5Βυγυ 4] ΟἸν ὙΠαγῦ 41] ΑπρΥβὲ ἃ] [ἐν 6. Βα ἃ 6 δὶ 00Ρ Ὀᾶδδιῃ 
(εν γλωσσὴη) .. ἴμη [ἐν], ς οπῇ ὁ. ΑΛ ἜΚΙ, 8] αἱ ναΐγ οἵμῃ ἢ σῇ, Β.Γ 
ΠῚ 41 ΟἿν Ὑμπάγί δὶ ΑἸ τβὶ ἃ] 

40. δὲ ο. ΑΒΡΕΕΟ αἱ τὰ ἰδ νῷ Ο0Ρ ΒΥΓ (ΒγῪΡ ἐηϊηι) 81 Οἷγ Τμάτὶ δα 
Ῥε] Βεά.. ς (ΞΞ αδ᾽ 82 ὃ) οἵω 6. ΚΙ, 8] Ρ] Ὀδβιὴ ("απὲ πιοᾶο) 81] ΤΉΡΗ 
Οος Αἰοῦ 4] 

ΧΡ. 1. νκνάϊγ Ογοδίϑδδ ευαγγελισαμὴν [ ὈἾΕα στήκετε 



196 Ομ νιθ τὰ νἹΐδηλ χοαϊία οἱ δἀρασγιεϊομθ. 1 ΟΟ. 186,10. 4808 

’ ’ 3 4  ». 5 ’, 3 Α 3 ᾿ 39 «ὦ 3 

τίνι λογῷ εὐηγγελισαμὴην ενώ δὶ ἈΚΈΕΧΕΤΕ; ἐκεος δὲ μὴ εἰκῇ ἐπι- 

στεύσατε. ὃ παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἕν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι, τι, 38. 
, 1 ς 24, 36 κ. 

“Χριστὸς ἀπέϑανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, ΕΑ δὴ, 
4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς 

Α - - 2, 

γραφάς, Ὁ καὶ ὅτι ὥφϑη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα. Ὁ ἔπειτα ὥφϑη τις κε, 8ι. 86. 
2. » ’ 2 εἌ«» ἢ 3 τ ς ’ ’ὔ ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν 
ΦΨ ,, Ἁ Α Α 3 Ψ ἦγ 3 , 
ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήϑησαν. ἰ ἔπειτα ὥφϑη ᾿Ιακώβῳ, 
Σ “- ». - ΑἉ [ -« 

ἔπειτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. ὃ ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ λ:19, 3. 
ἤ 3 « - 

ἐκτρώματι ὥφϑη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστό- ἘρᾺ 8,8. 
ε Ἁ ᾿ -“ ’ 

λων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσϑαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν λοι 9. 
3 ᾽ " -: ’ ᾿ “- 5. δ 3 ν ε ᾽ 

ἐκκλησίαν τοῦ ϑεοῦ 10 χάριτι δὲ ϑεοῦ εἰμὶ ὃ εἶμι, καὶ ἡ χάρις 

αὐτοῦ ἢ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήϑη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πά»- 
9 ᾽ 2 5 " Α 3 ᾿Ὶ ε ’ -» “ « Α 3 ᾽ 

τῶν ἑχυπίασα, οὐκ ἔγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χαρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 

ῶ. λογω .. Ὁ" ἃ δὰ καὶ (ΑἸιδτδὶ φιοά δὲ 86γπι0Ή6) Ϊ εν κατέχετε.. Ὁΐ 
ἙἘα ἀὁ δ Ἰὰχ Ατρδυβί οφειλετὲ κατέχειν 

4, τὴ ἡμ. τὴ τρ. ὁ. ΑΒΌῈ 8] ἃ 6 000} ΒΥΥῪΡ 8ΔῪΡ ΟΥΥΪΟΜΊΟΤΙ ρὲ (οτὴ τῆ 8560) 
Β]ΔΡ 186 ΟΥᾺΓΡ ΗΙ] ἃ]... ς τὴ τρ. ἡμ-. ὁ. ἘΘΚῚ, 8] Ρ]ῈῪ ἔ αὶ σβ ρῸὺ Ῥδβπι΄ 
ΒΓ 81 Μοϊομθρῖρῃ Ὁ14] ἘΠιβταδὶ 801 Οἢγ ΤΒάγὶ ἃ] [χἷπὶ Δ] 

ὅ. εὐτὰ (εἰ. Οὐ Τπαᾶτί δια 4])... ἃ 815 Εν8}. 6.112 (10 6γ6) ΟὙτὮΡ ΟἿΥ 
ἐπειτα .. ὈἾ(Ε νᾶ ροβῇ)ξα μέτα ταῦτα [| δωδεκα (εἴ. οορΡ Ὀδβιὴ ΒΥΤ 
αν 8] ΟΥ ἘΠιβιαδί 801 ρ[0), 9ἾΕ νἱᾶθ ροβῇξα 122." 1Ὁ νῷ 80 Β.γΡ τὰ 
ΔΙῚ 81 ποηπημῖιὶ οὐ ἂρ Αὰρ Ῥμοῖ θατι Δύο] ΗἸΟΥ 8] τὰ (μοη 
Αὐρ) ἐνδεκα. Ἑ δχ Ὁ 6 Ἐ τηοπβίσα ἢ860 σοηἴδοϊ : μέτα ταυεῖτα τοῖς 
δώενδεκα 

. πλείονες (α΄) 6. ΑΒΡΕΕΟ ἃ] τσ Οἵ ΕἼ8Ρ8 351 Ουγδοῦ ς πλειους 6. 
ΚΙ, 8] Ρ] Επ8 Ἀ- 6. Οἢν Τῇατι ΠΆτα 41καὶ ο. Αἰ  Κ(ρύδοῖῃ ἐξ αὐτῶι, 

81 υἱὐ ναϊν ἔδυ οπὴῃ (ΒΥ. καί τινὲς - ὃ) ΟΥ Επ58Ρ8851 ΟἿ ΤὙπάτὶ Ώ δια 
. 8] ΑΥ̓ΟΠ6]... 1 οπὶ ο, Αὐνάν εα 67." 19.1600 5} γρ 5ὸ 600 Ὀϑϑῖα 
ΒΥΥΡ ἃ] Αὐρ Ατθτϑί δἱ 

1. ἐπειτα ὈΪ8Β ς. ΑΕΘΚ ἃ] τῆι ΟΥ ΟΥτλῦ Ῥδιη (869 οἱ. Επ18Ρ8 3561 δοῃῆτταδί) 

. θῈ ἃ] εἰτὰ ὈΪΒ .. ς πὶ ἐσειτὰ ρμοβίοδδαυθ ετῶ 0. Β1, 8ἃ] αἱ να Ρ] 

ΟὨγν ΤὨμαγί δἱ : 

8. ὡσπερεὶ (Ὁ " ὡσπερ) τῷ (ϑβὶς οἱ. ν᾿) .. 6Ὁ΄ ὡσπερεί τῳ α6. ταΐῃ ΑἸ1ᾳ 
Ἐρίρῃ151: σὴν (18 οογίθ ἴῃ αἰτοα δαἀϊταχι) . . ΕΑ Δ] οἵχὰ τω | Εαὰ καὶ ξμίοε 

Θὺ 

10. ἡ εἰς ἐμὲ... ὉΓΕ6α οπι ἥ (ἰἰοτὴ ἰδ νρ ΡηΪἷδ' σγαίϊΐα εἴμ ἦα 216) } οὐ κε. 
ἐγεν. .. Ὁἢ πτωχὴ οὐκ εγ.,) Εα πτωχή οὖ γέγονεν, ἰΐατη ραμρέγα (ΑτηΥδί 

ἃ] ρατιρδν, αὶ ραιιρεν οὕτὰ δἀαϊδηγθηΐο .[. ζοηιϊπύμιπι, Ἠ}] 41] ὀσόπα) ποΐπ 

ἡμὰ ἃ 6 καὶ ρρὶδὺ τηῦι (ββὰ ἤοῃ Ηΐθν Ατρ 81) αὐτων .. Ὁ" οἷα ἀλλα 
ὁ. ΑΒΡ" εἷς... ς αλλ ο. ΡΠ Ἔ6Ὶ:, 8] οδγίβ η] Ι ἥ συν (εἴ, ΑἸἢ Ογυΐοὶ 1096 

ΟἿγν Τμάγι2 Ῥατιξ ΤῊΡΒ Οες Ηΐοτβ Οὐἰδι3) 1, οἵη ἦ ὁ. ΒΡἘΘ6 ἰΐδιη 
σταίζα ἀεὶ πιδοιηι ἰὰ νῷ Οτἶπὶ δῖα (πῇ 1ν 141) Ατηρ σὲ δὶ τῶι 



10, 

11. 

18, 
14. 

866 1000. 18, 11. ΟἸὨ το τοϑασσθοῦο απ ἀϑιηιθπέθμῃ δαὶ 

ῳ Ύ 2. Ν Η »»ν σ , Α σ 3 
11 εἰτε οὖν ἐγὼ εἰτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρίσσομεν καὶ ουτῶς ἐπι- 

στεύσατε. 
3 Α Ἁ ᾽ 3 αὐ ἰχέ » ἢ - 

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ἐκ γτδκρῶν ὅτι ἐγήγερται, πῶς 
᾽ 3 «ς ΡῸ Α [χὰ ) ’ " ᾽ ΝΥ 3 Α 

λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 19. εἰ δὲ 
». - » ν γ «Δ ᾿ 9.» » : 3 
ἀνάστασις νεχρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται᾽ 14 εἰ δὲ 

Α 3 5. ἢ ᾿ » Α Α ᾽ ς - 3 

Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κϑδνὴ 
4 ν ε , ς -“,ςἃὦ ε , Α Α ’ - 

δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν 19 εὑρισκόμεϑα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ 
- - -Ὁ 

ϑεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ ϑεοῦ ὁτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, 
Ε 2 Α 

ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 16 εἰ γὰρ νεκροὶ 
2 »»» γὼ ΄ . 2.» 5 ».φωλϑ Α 2 

οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται᾿ 11 εἰ δὲ Χριστὸς οὐχ 
᾽ [ “- Ε; Α « ε “«« 

ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 

11, ουν.. ὉἾἶΕα ἀθῖρ μὸο [εἴπ δὲ, γε Το: ΡῈ] οηΐηι, νν ἃ] 1 θογα 
ὈΆΒ1Ὼ ΟἿΏ 

12. ἐκ ρνεχρ. οτι ς, Ὁ δ ἜΡα ἃ 6 ρὶ (σν τι 1 6 το ἰγσϑη80) Οὐ (εἰ. 8395) 
. ἢ οτὲ ἐκ νέκρ. 6. ΑΒΡ ΕΙ, Δ] αὖ γαϊχ οὐηη ἔν ρὸ (ἔνρ 90 οτι 

ἐγ. ἐκ »Ὲ.) ἃ] ΟἿν Ὑδατί ἃ] [τἰδΐ 4] | ἐν υμι. τινὲς ᾿ς. ΑΒ 8] ΒυσἿΓ ΟΥ 
(εἰ,68152956) ΟΠ γ; (εἴ. 11080 3) Ταγὴ Οτἶαῦ, ς τὺν, ἐν υμ. ὁ. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ρ]6Γ 
80 (1 νῷ ἙοΡ 81] Τοσέ 8] φιΐάαπι ἀϊοιηξ ὧν υοὔΐ8) ἘΡΡῚΡΗ ὅ955 ΟἿγν3 Τβάτί 
81] ΑὐὐθΥϑί Ῥ͵ΧΟΤΏΪΒΒ 8] 

18. ἐν (Εα ἐα») δὲ (ἃ παπὶ 8) α8ᾳ ἐστιν (Τᾳ: ηἰπίροὶ ερ οεὲ νέκρος οὐκ ἐγει- 
θονταν :: " ν. 16.) .. Ε ἃ] 6 οἵἷὰ (ἰγϑῃβι ἰθηΐθβ Ὁ οὐκ ἔστιν δ οὐκ 
ἐστ.) 

14. Ὁ" οπὴ ἐγηγερταιυ εἰ δὲ χριφτ., Ἰίοτη Ε ἃ 6 Ιριῃϊΐμβίροιϑθ! ογῃ δὲ δὲ χρ. 
οὐκ ἐγ. [ αρὰ καὶ 6. ΑΡΕΕΟΘΚ 8] ρΡ] 859 οὶ θαϑῖὰ ρὸ ὨΪδα]ὶ Οδο .. [βῆ ἀρ. 
[και]... ς (ΞΞ Ὑἢ ὁ 82) οπὶ καὶ 6. Β1: 8] ρὶ γν ρπὶ ( 6 ἃ] ρρ͵ϑὺ 66 αραὰ 
δχργ) Ιρῃἱπῖρο01 Οομδὲ ΕΡρὶρ1ιὅ98 ΟΥταγ ΟἿγ Τπάτγί Τδτὰ 4] [δουἰβίῦ | 
δὲ καὶ ς. Ὁ ΈΚΙ, 8] Ἰοηρα 9] ΒΥ1Ρ (41) [ρηΐπῖροὶ σομβέ ΟἿσγ Τβατὶ 
ΤΏΡΗ Οοο.. ΘὈ00 1. οἵχ δὲ ὁ. ΑΒΡ 6 8]ὅ νν ρὶ 141 Ογτὴτγ Πδπὶ 
(Ερ: 1598. ματαία και ἡ πιστ. ἡμῶν) ͵ υμῶν (η ὑμῶν, 1δ εὑρ.).. Ὁ" ἱ 
τὴι ρῸ θᾶδβτη 8] [ρῃΐίρο] οχοὰὰ 5 14] Ερὶρ 595 Ογχὴγ Οδο Ἐπ Αση Βοὰ 
μων : 

15, δὲ και: οἷ, ἔτ νᾷ εἰς... ΓΕ ρῸ ἅτὰ 4] Τοσί οἵὴ καὶ (ἃ 6 ΟἸἈγταοβοῖ 
οἴῃ δὲ: 87. αρα, 18. γαρ) | εἰπὲρ 84 εἐγέορ. (εῖ, ΟΥτῖο 1091 ΟἿγν δὰ 

᾿ς ΤῊΡΒ Οδοὸ Ατσοθεὶ ΙΔοπβῖῦ Ρ6] Β6α)... ΡῈ 48. ἃ 6 ὮδΥ}" 8] Ὀδβη βδὲ 
ΒΥΥ 8] (ποη σ νρϑᾶ δἵὴ ἔα ἀδτηϊα ΠΑΡ]  ΒΥΥΡ ΟΟΡ 8]; Β6ἃ γὶ ἃτὴ ἔα 8] οτι 

84η4 084 ἐγέερον»τ.) ΕΡῚΡΗ715 Τιᾶτγὶ (ΟΥϑ σογέθ απ] γα ἡγειίρεν ποι οἰ(δ) 

1εἰπὶ Τοτῖ 8] οἵχ | ΕἘὰ οὐ ψέχρ. 

11. ἡ πιστ. υμων (ρϑυοὶ ημ..) ὁ. ΑὉ ΠΡ ΈΒΟΚΙ, 8] αἱ νά ἐγ οὐγη ΟΥτίοὶ 1001 
ΟἿν Τμάγί οἵο,. μη δαὰ [ἐστιν] 6. ΒΡ" ἃ 6 ἔρ Ὺ μὸ 8] τὰ ρῥρἰβί νι 
ἱῦνρ δ] οἵ ρρ ρἱ οσΐᾳ ροβὲ ματαια) | ἔτι (4] οτι, [γἷἰπὶ Τουτὶ τι ἐτι) : ἐξ 

οἵ, αὶ τὶ 46 φσυϊά αὐΐτμς.. Α 81. γν Ρτὰ διὰ ῬΥϑθα καὶ, ΟΡ 88 καν, 
βξο ἔν Οἵ ρῥρ͵ἱδὶ τηὰ δαὰ γὰρ 



ποβίνϑθ. αὑτὰ ΟὨτίβϑίο ἱρβὶ γοβατρίηυθ. 10. 1ὅ,95. 867 

, ΑἉ -“- “ 

18 ἀρα καὶ οἱ κοιμηϑέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῇ 
- ’, »- 

ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλδεινότεροι πάντων 
ΠΡ ΤΕ, » » ρη : νων ἌΞ ΨΕ 5 - ἢ ' 
ἀνϑρώπων ἕσμεέν. ͵νυνι δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ᾿ἀπ- 0ο] 1, 18. 

Α -“ Α 

ἀρχῇ τῶν κεκοιμημένων. 21 ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ ϑάνατος, πο ὃ, 18 κι, 
Α 3 ) ᾽ 3 - σ Ἁ 2 “2 Α 

καὶ δι᾿ ἀνϑρώπον ἀνάστασις νεχρῶν. 22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ““δὰμ 
Α “- »- 

πάντες ἀποϑνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωυποιη- 
’ “ .Σ “ "842 ᾽ . 2 Α ὔ 

ϑήσονται. 2Ὁ ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ Χριστός, 

ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 24 εἶτα τὸ τέλος, 
[χά “ ΑἉ , τὸν ψ- Α ὦ 

ὅταν παραδιδοῖ τὴν βασιλείαν τῷ ϑεῷ καὶ πατρί, ὁταν καταργήσῃ 
- Α “ “- 

πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 20 δεῖ γὰρ αὐτὸν (ον. 
υ ᾿ τ “ ’ ν.. 9 . εν ἢ , Σ) ΜΙ 32), 44 ρῃ, 

βασιλεύειν ἄχρι οὐ ϑῇ πάντας τοὺς ἐχϑροὺυς ὑπὸ τοὺς πόδας αὖ- Βο10, 18. 

18. Εὖ απολοντο 

19. ἐν χριστὼ ἢ. ]. ὁ. ΑΒΡἾΕΕα ἃ] ἃ 6 ἔργ νῃ νὸ Οτἶ (ργδοιηΐββο μονο») 
ΟἸγοι 440 ΤῊΡΕ (δἀάϊίο μονο»ν) Ιτἷῦ ΑἸὴὉ Αὐὐρτϑὲ 8]... ς ροβὲ ἐσμεν 

ο. ΡΥ ΕΠ, 81 Ῥ]ΟΥ υν μὰ (8εα νν τὴ μόνον ροβί ταυτή Ροῃ) ΟΥὶ' ΟἿΣ 
Τμάνὶ Οδο (δι ροϑί μόνον ρο}) ῬΊοπββ (μόνον ροϑὲ ταυτη) [ Ἐα 
ελεενοτεροι Ϊ παντ. ανϑρ. ἐσμεν (εἴ. ΟΥΞ Δ} τὴὰ; Ιγἱδΐ οηῖη. διπιιι8 ἤοηι.) 
0 ΡῈ ἀ 6 ΕΥ̓ νβ 650 (41) ρυ»͵δ ἐσμ. πα. ανϑρ. 

20. γυνε 6. ΑΒΌΈΚΙ, ἃ] οογίθ ρἱοσ Οὐ ΟἿγ Τηάχί δι ἃ] .. Ἐα 14] νυν, 

ἃ 6 δ᾽ [Ἐὰ Τϑιλθοτα ἐκ τῶν ψεηρ. τ. κεκοιμήμενων 6. ΑΒ ΕΑ ἃ] ἱΐνρ 
6ΟΡ θᾶβυῃ δύῃ Οὐ 8] 81 ριὰ [χἱπὶ ΗΙ] 4] τι .. ς (ΞξΞ ΟὉ 8:2) δἀὰ εἐγε-- 
γεέτο ὁ. ὈΡ ΕΙ, 8] ΡΙ]ῸΥ ρῸ ΒΥγα Αἱ Τμᾶτγε τ 4] ' 

21. ὁ α. ΡΡΟΓΕΕΟΙ, 4] ἔοσα οἵη Ογϑδὶ 297 Ἐπ 8άθτη 913 (ροβίο8 ἡ αναστ. 
ἢ ἐκ γε.) Αἰἴἢ 413 Ῥβ- αὶὶὶ 499 οι ὅ10 Ἐμπίπον ΟἿγ (βοα οἱ, ἡ αἀναστ.) ΟΥΓΆΓ 
(ροβίθα ἡ ζωη) Ὑπάτγί 8] .. 1ζῃ οπὶ 6. ΑΒΟΚ ΟΥ̓ ΟΥ 8,100 ΠΪ41 ΑΒ“ 
Ογτἶα 1801 Ὀ5- ΑἸ 8195 Π8πὶ | δι᾿ ὈΪΒ... Ε δια, α δια ργΥ Ἰοςο 

28. ς, ἰΐοια ς6 1624, 1688. 1641. (β6ἃ ποὴ Μ|1] Υγιδὲ ΟὉ 52) οἵὴ τοὺ 6χ 

ΘΥΤΟΥΘ αἱ νάϊτ | ἐν τή παρ. αὐτου (118 οἴ. Υ Αὐρ ἐπ ργαεδεηξία ομβ, ἃ 

6 ἔ διὴ 8] ὑπ αὐἀνοηζι οἶι8) .. Ἐὰ δὶ ν (οι. ἔα 81, β6ἃ ποὴ δτὴ 8]) ρρ] δῦ 
τὴῦ οἐ (φιιῖ) ἐν τή παρ. αὖτ. ελπισαντες (νᾳ ρρὶδῖ ηγὺ ογεάϊα γι; 1ᾶ 86 
γοϑιγροηΐ:; οἷ,  ϑροτατιίεϑ ΒΌΡ6Υ ελπισ.) 

234. παραδιδοι ο. ΒὦΕ6, ἰΐαπι -διδὼ ΑὉῈ 8] (ρο 1ΐθπι ἰθϑὲ8 ΕΠ ρ ΘΙ ΌΥ ὍΔ Βτὰ 
ΒΑ Ὦ) Εὐ8Ρ5418 ΜΙ ΑΓΥΟΘῈΒΊΟΤ ρ [8417 ΗΐρΡ ποϑῖ Αἰῇ ὨᾺ Ἐρ᾽ρ 798 Ογγία! 150 
Β88 ΝΥΞΒ8 (εἴ. ἂρ Μ817) 4] (Οὐ οτε ['οταν»] παραδιδώσυν, Ἰοτὲε παρα-- 
δωσει)ὴ.. ς παραδὼ (ρτοῦδί εἰ. Βοίοι. δογητα. οΓ.) 6. ΕΙ, 8] ρ1θν ΟνΣ 
ἘΠ18Ρ58448 (ἢν Τβάτὲ Τάτ 8], ᾿ΐϑιῃ ἐγααίαετίξ ᾿ὸ νας βγταῖγ μρἱδὶ 

25. αχρθε (ἰΐϊα ΑΒ᾿ ΟἸγΟΔΙΒθΟΙ ὕατη; ς μη 49. -ἐς ο. ΒῚῬΕΕΟΚΙ, 6[6) οὐ 6. 
ΑΒΟἾΕα 819 οὺρ 888}: θδᾶδῃ ΟΥὐ3 Ηἷρρ Αἰ Εβιιδτο 849 (Ἰηᾶγο 846 ἑως 
αν) Ευ8Ρ8444 ἘΞ ῬΏ886ρ6 (αἰ 195) ΤΠ δὴ 8] .. ς (600) δἂὰ αν 6. Ὁ ἢ 
οἰ ΚΙ, 8] Ἰοηρθ ρὶ Οτἱ (δ ϊ εως αν») 8468 ΟΥτγδγ (ἀρ Του((όθ, Βεα 
οἀᾶ 4] οἵ) ΟἿγν Τάτ 4] [ἐγϑροὺυς (Εα ἐκϑυ.) 6. ΒΡΈΕΚΙ, 8] ΗΪὲσ ἀθ 
νῷ (εξ. δὼ ἀβθηὰ 41) βυσρ 41] Οὐ Επ8Ρ5 ΑἿὮἢ ΟἿν Τβάτι (δὰ Β. 1.) θὰ 



808 1 ΟΟ. 18, 26. Ομυϊβίαβ νἱοΐον τοοσίθ. Βαρίβιαδ, ΡΓῸ πιουίαϊβ. 

- -. { ’ 

τοῦ. 26 ἔσχατος ἐχϑρὸς καταργεῖται ὃ ϑάνατος. 21 γεάντα γὰρ 
[4 ,ὕ [4 Α Ἁ ’ 3 μὲ Ο Ἁ Ν σ ᾽ « ᾽ 

Ὁ, 8. τ). ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέ. 
Ρ 1δ, . Ψ -Γ [4 νψ-- Ἁ « μ4 Ἠς 3, 8. σαχται, δῆλον ὅτι ἐχτὺς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα᾽ 28 ὅταν 

“ » , ’ Ἁ 3 ε .Ἁ᾿ ς 

δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται 
- ἢ - [τὰ 1. ε , ’ - 

τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ. τὰ πάντα, ἱνὰ ἢ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 
Η Α ’ ’ , εν - - : 

29 ᾿ἔπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπειξζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ 
σ Α 2 3 ; ’, " "»"» “ΠΦι ᾽» ; 

ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 80 τί 
ν ες - ’ὔ τς σ . 9. « , . ’ 

Βο 8,86. καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 81 καϑ᾽ ἡμέραν ἀποϑτήσκω, 
᾿Ὶ Α ς ᾿ ᾽ 2 , “Δ Ψ 59 - 2 - - 

γῃ τὴν ὑμετέραν καυχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχ ἕν Χροιστῷ 1}ησοῦ τῷ 
᾽ «. - «“γς 3 .» 9 ’ 3 3 ’ , 

χυρίῳ ἡμῶν. 92 εἰ κατὰ ἄνϑρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, τὶ 

ΓΘΕΞΕΟΒΕΘΟΟΝΝ ΞΕ ΠΕ ΞΕΞΕ ΞΈΝΕ ΝΒ ΘΘΡΕῸΝ 

81 1[τἰπῦ ἨΙ] 4] .. 1η δάά [αὐτοῦ] 6. ΑΕ6 8] ἔ αὶ πὶ νροϑᾶ 8114 ρο 4] ρὶ]ὶ Ον 
Επβίπατο οἱ Μαγοθὰβ (865 ΕΡῚΡἘ7198 ΟΥΤᾺΓ 4] Τοῦὶ Οὐἷδῦ 4] [ ἕἘα ρὶ Ηἰοεγ' 
οὔ αὐτοῦ : 

46. Ηιϊης νογβιπὶ ὉἿΕ ἃ 6 190] Ηἰ] Ηἰϊθν Ατηρ υϑί ροβὺ ποδας αὐτοῖν. 31. 

ΡΟ; .. 92. οἵη 

21. οτι ρὺ (οἰ. Οὐ Αἰδ Ἐρὶρῃ 798 Τῇς ΟὙγγ Ομν ΤὙπάτι δῆ 41) .. ἴῃ [τι] 
.«ν. ΟἿ Β ἃ εα νρ [{τἰδὶ ΗἃΙ! ἃ] πὰ (οη Απρ) [ ὑποτέτακται... ΕἘα ΥΥ̓ πὰ 
Ηΐρν Οτἶι Ατὴῦ ἃ] δἀὰ (Ερὶρ}}7958 ῥσδθιη) αὐτῷ [Ε οἷχ τὰ 

28. υποταγήη αὐτω .. 9Ὲ [τἴπἴ αὐτο ὑποτ. [ καὶ 6. Α ΕΣ, 8] ἔξ οἵηῃ 
γε (οἴ. ἀδτη! ἃ) σορ Ὀᾶϑηι ΒυὙΡ 8] Ιρηΐῃίρο] 258 1)14] Αἰἢ ΕΡΙΡη 795 Ῥ8- 
Αἰ}}89 εὐι͵85 λ65 Μαγοίδά Ογγὰγ ΟἿχ ΤΒάγί 1 δῖ 841 Τασγὲ Οὐἷοῖ 4]... 
69 1, [καὶ], οἷὰ ΒΡ ἘΦ Ρὰ 415 1ὃ ἀπὶ ἴὰ ΠΑᾺΤῚ 101 πῖασ ρὸῸ βγσύ Οὐ {τἰπἱ 
Ηΐεν Ῥ5- ΑἸ 8:54) 4] [ὁ ᾿πὸς (εξ. Τχηΐδίρο}] οχοαά Ρ]ὶ ΟΥβ Π 141 ΑἸ ὉὨϊδ] 

Ματγο δὰ Ἐρ1}}}758 ΟἸν ῬΒ-ΑΤΉ 39 οἱ 455 Τάτ Ῥδπε 4] [τἰδὶ 41)... οἱὴ 
νρτϑ (βοἢ ποθὴ Δηὶ Τὰ ἀοχαϊ ἃ 10] ΠΑ1]) Ισῃἱμ ΡΟ] οχοάά8 Ηρ0 (465 Ογτδτ 
Ῥε- ΑἸΠ181843 ΤΟΥ 4] τὴ [ τὰ [οτΐ 6. ΡΛ ἜΕΟΚΙΕ, Δ] ἴδγθ οἵ ρηἰδίροὶ 
368. Οχαθία 1)14] Μίσο 168 ο( Ἐαϑηπᾶτο 8354: 849.2117 ΑἸἢ ΤΊ ἘΡΙΡῊ 195 (868 
Ογεὰγ Ματγοάϊδα 5 ἢν Τῇ ᾶγί δ 4] .. 600 Τμη οἴῃ 6. Αβο" (Ὁ ῇ Ροϑβί 
θὲ. Ροη) 17. Ηὶρρ Μαγοϑὺβ δὲ Ἐξαβπιδτο 86: 85786 

29. ποιήσουσιν (ΑἸ -σωσιν) .. Ῥα ποιουσειν [ ἘΔ4 }] (οἰ. ς 6 52) νε- 
κρῶν, εἰ] αὐτῶν ς. ΑΒΌ ἜΕΟΚ 8] ἴθγαξ ἃ 6 ἔμ τ νρ ρὺ οορ Ὀϑδιη βγὺρ 

αι Οὐ 141 ἘΡ}} ἘρΊΡ.115 41 ΒΥ οδεἰδῦ, ς (ΞΞ ἢ 52) τω» ψνέκρων 6. 
ῬΛ ΛΗ, Δ] Ρ] Β.Χ 8] (Ἀθῖ}} ποῃ δχρυγΐτῃ) ΟἿΣ Τμᾶγι Οδα ΤῊΡΕ Ιφοαἑβ᾽Ὁ 

81. υμέτεραν (εἰ. Π΄41 ΟἿγ' [ἐοιητη : καύχησιν ἐνταῦϑα τὴν αὐτῶν προ- 
κοπὴν λέγων} Ὑπάτε [οἱ κα ἢ. 1. οογηπι: καύχησιν δὲ αὐτοῦ τὴν πίστιν 
αὐτῶν ἐκάλεσε) Ῥατα ΤῊΡΗ Οδο ΗΙΙ ἃ] πιὰ)... ς (ποῃ ςθ 6Ὁ 82, βοᾶ 

6υ᾽) ἡμιεέτεραν 6. ΧΑ ἃ] πιὰ Οἵ (ε(, 681 297) ΤῊ ἀγεἰχὶ [ αδελφοι ς. ΑΒΚ΄ 
118 )ὸ ῬΙυῦ Γ ν᾽ βῸ 600 Ὀαϑιίη βυγαῖῦ Αγ πὶ Δοίἢ Δ.Θ 8] (ΟΡ θαϑῖὴ βυγυῦγ 
ἃ] δἀὰ μου) Ὁ 14] Αὐρ Ῥδὶ Βρὰ... ς 49. οἴχ 6. ΡΕΡΟῚ, αἱ ρ] ἃ 6 ἢ βὶ δὲρ 

οὐ σιν Τπάνι δ 81 Αταρχϑί (:: οἵ δὰ Εο 18, 15. 1 Οο 11, 2. ΕΡᾺ 6, 
10.) ἐν χῶ τὸ τω κυρ. ἡμ. (Ῥᾶτὰ οτὰ ἡ... Οὐ ΟἿν Αὰρἷ οτῃ τ΄ κυρ. ἡμ.) 
.. ὴ ἃ 6 Δρῦτδί ἐν χυρίὼ (ἰΐθ Ε ἐν χῶ : οχ καὶ δηΐῃλ ἰὴ χῷ Ὁ ἔδοὶ! 



106 τϑϑαγσθοθῃθ τηοσΐαοσαμμ. Νοόνγαπι οοτραβ. 1 ΟΟ. 1ὅ, 89. 369 

μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεχροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὖ- 
οιον γὰρ ἀποθνήσκομεν. δ μὴ πλανᾶσϑε᾽ φϑείρουσιν ἤϑη χρη- 
στὰ ὁμιλίαι κακαί, 84 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνεξε᾽ ἀγνω- 
σίαν γὰρ ϑεοῦ τινὲς ἔχουσιν. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ. 

90 ᾿Αλλὰ ἐρεῖ τις Πὼς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι 
ἔρχονται; 806 ἄφρων», σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιδῖται ἐὰν μὴ ἀπο- 
ϑάνῃ". δ᾽ καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, 
ἀλλὰ γυμνὸν κόχκον δἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν 88 ὁ δὲ 

ϑεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καϑὼς ἠϑέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερ- 
μάτων τὸ ἴδιον σῶμα. 89 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη 
μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηγῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη 

χ» 4υοὰ Καὶ ἀθδβογίρβὶᾧ ργδϑίδσι ββ18 πὖὸ Β86 06 118 απΆλ6 'ρ86 ΡΛ" δαάϊ- 
ἄσοταῖ) 

82. Εα εν ἐφέσσω, ἔφ ε))εβὲ 1 Ὁ ΕΔᾺ οἵὰ τὸ 

88. χρῆστα ς. ΑΒΡΈΡΟΚΙ, ἃ] αὐ γαϊγ ἔογθ οὔ, ἰΐθηὶ ΟἸθάβόσα ΟἹ  ϑρ 
ἘΡῈ 166 Αἰἷὰ ΟἿγν Τμάτι Ῥδηι [οὐ ΡϑΓ 370] Οος ΤῊΡΕ .. ς (ΞΞ αὉ 52) 
χρῆσϑ᾽, Τὰ χρήσϑ᾽ (ἰΐθται ΟἸΘμα, ΑπιρὮΐ} ἴθ σογβί 8) Ρ6Γ τηθυϑπὶ 

Ι1οΘη 181 

84. λαλὼω ο. ΒΡΕ 8] τῶι 14]; :ίϑτα οφοῦ ἃ 6 τῷ Τ νρ Απιθῖβί 4]... ς 
λέγω α. ΑΕΟΚΙ, ἃ] Ρ] ΟἿν Τάτ 4], ἰΐθπι αἶοο ἔ αὶ θ0Γ 

85. αλλα ς. Β412)ι.0γ.. ς Πῃ 49. αλλ ο. ΑΡΕΕακΚβΙ:, δἴο 

86. ἀφρῶν 6. ΑΒΡΕΡΟ 8] τηὰ .. ς αἀφρον ς. ΚΙ, 8] ρ] ΟΥ Ερὶρ 899 4] [ζωο- 
ποιειται (εἰ. ΟΥ3 Ὁ 141148 4] τη) .. ἃ 413 Ερὶρ 99 Οὔτ: Τμάτιΐ (αἴογα 
ποι δὰ ἢ. 1.) ζοογονειται ! ἀποϑανὴ (1, ἃ] -νε.) .. δα (0Ὲ) ν 6] ργϑϑῃιν 
(Εα ἃ ε ἔξ [ποῃ 1] νᾳ Ὁ) 14] 148 1γῖπο 4] τὴ) πσρωτον 

87. γενησομενον (ἔτ νᾳ φιοά ζιξιιγιηι ἐ81) .. ὰ γεννήσομ., ἃ α αὶ χιοᾶ 
παδοοίαν, Ἰζθηι ἢ ΒΌροΥ ατδϑοὶβ παϑοίδωγιης [ ἤ .. Αἰ ἐν 

88. διδ. αὐτω 6. ΑΒ δὶ ἔν βυγαϊ 4] (οορ ἀαέ δογρεβ {1} Οτἱ Ὁϊ41114 
ΕρὶρΒὅϑθ Ῥδπὶ Τογί 8]... ς αὐτω διδ. ς. ΒΕΕΟΚΙ, 8] Ιοηβὲ ρἱὶ ἀ 6 ΚΤ 
Οτἱ Οἢν Ὑμάτγί δἱ Απιρσϑί ἃ] ] τὸ ἐς. κῖὶ ἃ] ἰοῃρα ρὶ Οὐ" »θ0ὺ ΟὩν Τπάτί 
δ ΤΡ Οοδα.. 6090 1. οἵχ 6. ΑΒΡΕΕΟ 818 Ερὶρηὅ99 

839. ἡ αὐτὴ σαρξἕ.. ΕΟ 4] αὶ ΟΠ γΤΩΟ803 ογῃ σαρξ [ἀλλὰ (Ὁ " τ Δείμαϊ Ὁ18] 
ΟἿγ οι; α αλλ᾽, ΒγΥγτ γαρ)ὴ αλλη μὲν 6. ΑΒΡΕΡΟΚΙ, 8] ρ]υ58θ ἃ 6 ἔρ στ 
νυ ΘΟΡ ΒυῪΡ δοίμαΓ 4] ΡΡΕΗ͂Υ οὐδὲ τηὰ.. ς (ΞΞ ΟΡ 52) δὰ σαρξ ὁ. τηΐῃ 
τὴῦ ΒΥΤ 8] ἰ Ὁ (Ε7) ἃ 6 δῦ 14] Τοτὶ 8] ανϑρώπου [᾿σαρἕ κτηνῶν (ο" 

ΕΕα ἃ 6 ΒΥ. Τοτὶ 4] -νροὺυς. διὰ ἢ. 1. πτήνων, ροβίθδ χτὴῆν. ἀβθηΐα 

.χϑ.) ..  ΕΡΕα κ]ὅ ἃ 6 ἢ ρὶ (μοῃ τὴ νῷ βὺγ ΟἿ Τογί 41] οἵὰ σαρξὶ 
πτην. (Ὁ ἘΑα πετεινων») οἱ χϑ.. Πος ογὰ, ὁ. ΑΒΡΌῈ 816 ἃ δ. Υᾷᾷ (ΟΡ ΒΥΧΣ 

δ] ΟἿν Ῥδπὶ (νὰ 6 δηΐ6) ΤῊΡὮ Οὐἶ!1.101 Τογί δ] τῆι... ς υχϑ'. οἵ πτην. 
'ς. ΕΟΚΙ, δ] Ἰοῆββα Ρὶ] βυγρΡ 4] Τμάτί Οϑο | σαρὲ πτην. (πετενν.) ς. ΒΌΞ 
Ε868] ἀεῖρ δι ἔμ ἀδὶὰ 87] [0] οορ δἱ (θ δ) ΤῊΡὮ Τοτί Διῦγοί 

ΤΙΒΟΗΚΈΡΟΕΣ.. Ν. Τὶ. Εαϊ!. 7. 248 

Εν 33, 18. 



6. 3, 1. 

870 1000. 15, 40. Οοτρὰβ ουσθϑίσα δὲ σοσρτδβ οδο βίο. 

ς ᾿ Α Φ δὲ ἰχϑύων. 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπέγειἀ᾽ ἀλλὰ 
“« , Α ε -- 

ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 
’ Α ; 3 

41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλῃ δόξα ἀστέ- 
ὃ 3 ᾿Ὶ ν 2 ’ ᾽ ΡῚ ’ 49 σ Α ςἘ 2.Ὃ ἢ 

ρων᾿ ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. οὕτως καὶ ἡ ἀνά- 
στασις τῶν νεχρῶν. σπείρεται ἐν φϑορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφϑαρ- 
,: , Σ. , » » ἢ ,-ς ’ , 2 

σίᾳ᾽ 4δ σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ" σπείρεται ὃν ἀσϑὲ:- 

γείᾳ, ἐγείρδται ἐν δυνάμει. 44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται 
- - Ἁ 

σῶμα πνευματικόν. εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματιχόν, 
40 οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὃ πρῶτος ἄνϑρωπος ᾿ΑἽδὰμ εἰς 
ψυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος ᾿Α΄δὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 46 ἀλλ᾽ 

οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματι- 
κόν. 41 ὁ πρῶτος ἄνϑρωπος ἐκ γῆς χοϊχός, ὁ δεύτερος ἄνϑρωπος 

δὶ... ς οἵη σαρὲ 6. ΑΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ1τ νρϑά ᾿ἰοιὴ ἤανῖοὐ 4] βυγο 4] ΟἿ 
Τατγί 4] Αὐρ ΡΕ] 8] . 

40. Εα ρὶ Τογί δ] οὔἷὰ σωμ. 886 [| αλλὰ ὁ. ΑΒΡΐ οἷς...ς αλλ ο. Ὁ ἜΘ, 
(ΕΚ 3) 4] οοσίβ ρὶ ᾿ 

41. ἡλίιοι", καὶ (Υ ἔνᾳ [68{. δὰ ἔπ 66] οορ Οὐἶδί! ΗΟ 8] οἵη) αλλη .. ΕΒ 
7.160] αὶ ηλιου, αλλη δὲ [ σεληνῆς καὶ .. Β ([ο5ῖ6 ΒΙ], ποῃ ἰΐοια Μδὶ π66 
Β6ἢ) οτὴ και 

44. εν (Ὁ ἔδυ Ἔ οἷα ; αὐ ρ᾿ ἴδια καϑὼως Βογίρβογδὶ δα βᾳ νϑύβιτη ἀ 6] δίυβ, 
Β6ἃ ᾿ρ86᾽ 86 βίδιϊ πη ΘΟΥΤΟΧΙ() ἐστ. σωμ. ψυχ. ἐστ. καὶ (0. 10. 81. 89.πῈ 

18. ἃ] Θορ δοίμαυϊ Βυΐ 84] δΔἀὰ σωμα) πνευμ. (6) 6. ΑΒορ" (Ὁ Το 
Ε)Εα 17. 67. τΐθαιαᾳ 6. 10. 81. 89.186 78, 80. 98. 41} 1Ὁ νϑ δῦτὰ ἰΐϊθπηα 
ΟΡ δοίμυϊγ Ῥϑιη Αὐρίθτ νο]βδθρίαϑ Βρά, ἰΐϑιη (ἰχῦ, βοὴ διϊηρομ) 
ΑταρΥβί Ῥδ], βἰ πα ]]Πἐΐοσα Βα (δἐ φιΐα 8θπιϊποέμν δ0Υ}. απῖπιαῖς, τοϑωγραΐ 

607}. ϑρῖγιί.) αδυὰ (ᾳφιοά δοηιϊπαίιν σοτΡ. ατπΐηι., δι σαὶ σΟΥ̓́Ρ. 887.) .. ς 
ἐστι σωμα ψυχικον, καὶ ἐστε σωμα πνευματικὸν α. κὶὶ (Ὁ αι ΤῈ νἱάβ 
δ 16) 8] Ρ] βυγαῦ 4] Οηγϑᾶ Τπάγὶ Ῥμοιίοφῦβ24 4] ΘΟ 8102 (:; βὲς δὰ 
Ῥτδϑεθαὰα οομἔογιηϑδίδ ἰδία βυηΐ; πἰβὶ ργδοϑίδίὶς Ὡθἢ ἴβιῃ ΘΟ. Β1110 αυϑιὰ 

᾿Ἰμουγῖδ ΟΥἸΒΒαη ΟΥ̓ΘάΘΓΘ ἐν, αυοα αὐἱάσῃῃ δΔηΐθ ἐστι» ἴΔ01}} τ 6 δχοὶ- 

ἀϊ0) .. 1. 2. 14. 89." 46. 108." 1382." 184, 1817. 140.1χὲ 178. 2319." ΟἿΓ 
᾿.0 805 ογὴ (ρτίοτϑ νΘΥΒὰ8 ποϑίσὶ σπειρ. 84 πνευμ. αθδσαπί ἤθη δἀ ἀθηίεβ 

Ροδβίσσίοτα Τιάοίοιθτα Ογϑιίᾳ ΜοΡμΘΡΙΡ 581 [γϊπὶ Τ γί 4] τῆι! : δὖ 1ὰ ἴππὶ 
ἀδγαῖτῃ Ργορδίαγατη 8] αι] ἃ οββοῦ 81 ὑη8 δἀἀδγθηΐ 846.) :: Β1}1] ἔδοῖ- 

15 ΠΪΒ νου 18 ργδοίθγσαὶὶ ροΐοταί. Τυδοίαῦ Ἰοοαμῃ οἴ ἢ, ΘΟΣΏ,. οΓ. 

48. ουὐτως και... Εα ἢ ὶ ἔα δἱ διὰ (β6ἃ ΠΟΠΥ͂ΘΏ) Αὐλοτβὶ 8] καϑὼς | αν- 
ϑρώπος ας. ΑΟΘΈΕΟΙ, 8] ΡΗ]6Γ ἴὰ νῷ ΟΡ Βυγ οἷς 1841] ΟἿγ Τμάτγί 

Ῥϑπὶ δἱ 1δοπἰβὶ μρὶδὶ τὰ... Τὼ [ανϑρωπος]: οἵὰ ΒΚ 813 Ὁ]ὰ 1τἰπὶ 
Τοῦ! δἱ [ αδαμ γγν.. 81. Α]6 Αὐρ' οὔ [ αδαμ 5866 (δοίβυΐν Θυδοβί αν- 
ϑρωπος, Ὠ᾿αισίδι Μοϊοηίθτι χυριος)... ΙτοΔἀ (δ, 12, 2.) οἵα 

40. ν" αλλα 

41. ο πρωτ. ανϑρ. .. οὗ δἀὰ αδαμ ] εξ ουρανοῦυ (Ρα ἔ ξὶ γᾷ 8] ρρ»ἱδί τὰ 



Τπαθβὸ Αἀδιαὶ οἵ Ομιγίβε ἢ ἱ ωϑρο. Μργϑίογϊαμ. .1 ΟΟ. 1, 51. 871 

ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοῖχοί, καὶ οἷος ὃ 

ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι" 49 καὶ καϑὼς ἐφορέσαμδν 
5 - .. - ὦ 3 Ἁ Β] ἌΝ 

τὴ» δἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 
60 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν ϑεοῦ 5,9 «. 

κληρονομῆσαι οὗ δύνανται, οὐδὲ ἡ φϑορὰ τὴν ἀφϑαρσίαν κληρονο- 
- 3 Ἁ ; ς» , ἣΝ , 2 ’ 

μεῖ. Ὁ1 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω πάντες οὐ κοιμηϑησόμεϑα, 

δὰ ο ουρανίος, ἰΐθη ῬΒ- ΑΙ ὁ ἐπόουρ.) 6. ΒΟ ἜΕα 17. 67." 1 νρ 
ΟΡ δῖ δυγηταβ ἰηθοῃβί ρἰϑιηδὺ ΟΥἹ ΠΙρρΙΒ (1ηὴ αδη 49, 22: 64]] 2, 
488) 141 (ν146 ροβῦ) Ρ8- ΑἸ 19 ΒΔ8 Νγββ Νὰ2 (ἂρ Τῆαγι7.92) 15144.166 

Ουσϑρο 196 (οτὴ οἷ. ανϑρ.) ΑΡΟΙ πατῖδὲ οἵ ῬΒοίίη ἂρ ΕΡρΊρ 530 (586α}}0 
καὶ ὃ δεύτερος ἀπ᾽ οὐρ.) Οτἶπι! Τογὶ Ογρβϑθρθ ΗΠ] 4] 9]... ς (α 000) 
ΡΥΒΘΙΙ ὁ χιριος 6. ΑὉΛΟΟΤ ΕΙ, 8] ΡΙῸΣ βυγαί σῸ 4] Οὐἱ Ομγν Ογτγίσθθά 
οἰ Β]ΔΡ 11 ΤῊ τί (εἴ.8» 1951) Τρ. Α(495 Ἰγαὰ ΤΉΡὮ Οδο ΟΥἶδι Μαχίταϊηδίδα, 
Οὐ Ὁ) 141151: σκόπει δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἀσεβὲς τόλμημα, πῶς παρεχάραξαν 
τὴν γραφήν. τὴν γὰρ κατὰ σάρκα γέννησυν τοῦ χὺ ἀνελεῖν βουλόμενοι 
ἐνήλλαξαν τὸ ,,Κ), δεύτερ. ἄνθρωπος,“ καὶ ἐποίησαν ,,ικύριος.““ [τοῦ 
ῬΆ.]1ο απέθ: ὁ ἀπόστολος ἔφη ,,32ῶἍ δεύτερος ἐξ οὐρανοῦ," καϑ᾽ ὑμᾶς 
πηκύρινος.“ ΟΥ̓ οἴ. αὐδ8 ἰδία ρΡγαθοθάαῃηΐ 101. [ἴοτὰ Τονιδγοδ, 10. ΒΘ 0Ὰ]{18- 
Βίπηαβ ϑογθίϊουβ - ρῥγέηιδ, ἰπασὶϊί, ἤόπιο (6 διθιο ἐεγυόηιδ, βεσιπαιι8 
ἀονιΐηιιβ 6 σαεοῖο. Φαδτα βοουπάαβ, Βὶ ποῃ Βοτηο, αποᾶ οὗ ρῥτίταυβ Ααἱὶ 

᾿ Βυμπαυϊα οὗ ΡΥ ἀοτηΐπαβ, 8' οὖ Βοου πα 8 ἡ“ οἷο 

48. τοιυυτοι (Ο δα οι"τοι) καὶ .. Εα 5 νροδᾶ Τνῖπ|1 ὁγη καὶ [ἾΕα ουρα- 
νιος εἴ οτρανιον (ΕΑ -»ου) ΞὩὩ- 

49. φορέσομεν α. Β 17. 46. ἃ] αἱ νά 8Βαὶ τὰ βυγαΐγ ΑΥῪ ἀθ ἢ ϑύτὴ Οτϑαά 
(μοι ἀ6 18 Επ6) Ογτγ Εἰδρὶν 11 ρα 5.71 ΤῊ ἀν 418 (τὸ γὰρ φορέσομεν προρ-- 

ρητικῶς, οὐ παραινετικῶς εἴρηκεν) ΤΏΡΕ (ὥστε εἰ ὡς περὲ ἀναστάσεως 
λεγόμενα, οὐ περὲ πολιτείας [Ὠἷπο δηΐθ ἐχρ!]εαοταῖ φορέσωμεν ΡΕΥ ἐν. 

ἀρετῇ αὖϑις ζήσωμεν] ταῦτα δεῖ νοῆσαι, καὲ τὸ φορέσομεν οὐχ ὡς 
συμβουλευτικῶς λεγόμενον δεῖ νοῆσαι ἢ γράψαν, ἀλλ᾽ ὡς μέλλοντος 

πράγματος ἐνδεικτικόν, τοῦτ᾽ ἔστιν μέλλομεν φορέφαι) Οδὸ (18 Βίχα!}}} 
τηοάο ἃ6 ΤῊΡὮἢ ἀδ αἰγααὰς ἸΘοίΐομ θα αἰβ86Ὑ11) .. Τη φορέσωμεν ὁ. ΑΟΡΕ 

ἘΘΚΙ, ἃ] ἸΙοηδα οὶ ἰΐνρ οορ βὸ 58] Τηάᾶοί ΟτΥ (6. 4θ8 164 πε οἷς; αἰ} 
εἀα 41) 8685 Βδ8 Ογυΐοδὶ: ρου ]801 ΜΔ ΟΒοΙ38 (6 {}), 564 ρταθοθᾶϊ γνα) 
ΟἸ τἀ ἶ8 (τοῦτ᾽ ἔστιν ἄριστα πράξωμεν. συμβουλευτικῶς εἰσάγεν τὸν 
λόγον) Μαχ"» 149 Ερίρ 514 Ῥ58- ΑἸ 450 Τγατὴ [χἱπῦ Το ΐθ (αάν. Μοίοῃ.5»10) 
ΒΡΟΥοΙ18 6 πἶτη, ᾿Π 4}, πο ροΥίδ τ ιΒ, ργϑδϑοθρίϊνθ, ΟῚ ὈΓΟΙΉΐΒΒΙΥ 6, 

ΨΟΙ]ΘῺΒ ΠΟΒ ΒΙ6οαῦ 086 ἰποϑβϑὶῦ ἴα ᾿ἱποράδγϑ) ΟΥρ ΗΙ Ηΐοσ 8] τὰ 

ὅ0. κληρ. ου δυνανταν (εἰ. δυναταιν 165) .. Εα ἃ] ἔ ρ' (ὺρΡ Μο Οἢγν Τογίΐ 
ἃ] οὐ κληρονομησουσυν [ κληρονομὲν (εἴ. ΟἹ ΟΥἷ Τίς Μοιἢ2 4] τι; 
οῃ 21]. Οτ' ἢ 141189 Μοιμθριρ 581 Αρ1)., ΤῺ -μῆσεν ο. ΟἰἾΕα ἴ νῷ 

ΟΡ 5.7 ρΡ δ᾽ (που Οτἰμῦ 

51. παντὲς ργ (βἰπ με») 6. ΒΟ Ὁ" 28." 219." ἃ 6 Β.γ δίῃ! ΔὺΡ ρὸ (ΔΔἃ 
ἐπΐηι) Οχὅ, ἰΐϑια Ηἶοσ οχ οἀἀθτ (οῇ ὁρΡ δὰ Μίμοσν. οἱ ΑἸδχίασῃ 1, 808 βαᾳ 

24" 



8713 1000. 1ὅ, 582. 6 βυδιῖδ ᾿ππυ  ΔΈ 1 0} δα ρον ππη 

ι Ὑμο 4, 16 .. πάντες δὲ ἀλλαοαόμεθα, ὅ9 ὃν ἀτόμῳ, ἐν ὁιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι᾽ σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερϑήσονται 

ἄφϑαρτοι καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεϑᾳ. ὕ8 δεῖ γὰρ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο 

Ῥοϑίασδτῃ οῃΐτῃ [,δΐἴπ085 ὨΔΌΘΤο αἰχὶϊ: Οπεπ68 φμέάθιη γεϑιγροηειδ οἷς ΡΟΥΕῚΪ 

ἴῃ Οτϑοοὶβ οὐρηΐθὰβ 6586 ν 6] Οπιπεβ ἀογηιΐεπιιϑ οἷο ν 6] Νοπ οπιρθδ ἀογ- 

φιϊοηνιι8 οἷο ἰΐα αὐ μὲν Ἰαρὶ οογῖθ νἱἀοδίαῦ ἤσραγο. ΑἸΣΌΣ ααϊάθτα ἀθ 

ἰδεϊβ θοῦ οη 5 δρθηβ μὲν ρασγίϊοαϊ δὴ ποὴ δἰίθηα δα ναϊΐγ. Ουοά 

ἰάοτη ἀθ Αὐρ ἀϊχοτγῖπι, αὶ τηοᾶο οἱ αγδθοο οἱ [,δδληα Ἰαρὶ φιράοηι, 
τηοᾶο πθ6 ὅτδθοθ ποο 1[,δίΐηθ ἰοβίαυὶ νά γ) ἰΐθτα [δορῖδῖ δ, ς δταᾷ μεν, 
1 [με»], 6. Αοὐ ΤἡΥ ἀ το ἜΕΘΕΙ, 8] ρμὶοχ ἔα γᾷ ΘῸΡ ΒΥ δ] Ὀ 141. 
Οτίμβοάαυ81 Ογγίομθάδ (4.68140 4] τοῦ Τοτί 8] πιὰ [οὐ κοεμηϑησομεθα 
π. δὲ αλλαγ. ο. ΒΡ ΘΕ ΕΚΙ, 81] ἴδγθ οἵ ἰΐθη εἀάδτ ἂρ Ηΐεσ (,»,»8θὩ 
ΟΙΏΠΘ68 ἀοχηαξθηλβΟ οἴ.) ἃΡ Ασϑδο (θυπι οηΐτα 18 ἰπ ρα γῖθᾳ ςἀᾶ“ ΒΔ- 
Ὀυΐθδε ἰδβέδίαν 6) ἡπόοῦπὰ}} οὐ" Ὁ᾿άγταῖ (αΡ ουπᾶάθπι ΗϊθΣ) ἂρ 
Ῥὶ ἂρ Θοηπδὰ εοἀὰ 8ἃρΡ Μαχ""»ϑ9θ ἂρ Οδο, τὰ (αῷποβοὶξ 6θ0ο ᾳυοὰ Βαβθεί 
οπιπδδ ἱπημαδίηνιγ) 50 ΒΥΓΌΝ ΘῸΡ δϑίῃρρ δυγ, ἰΐθῃ Τμάᾶοὶι Οτῇ (,,ἴη 8. 

Δ. τοὶ]. εξηγητικῶν μτίιηδε δὰ ΤΉ 688. ἂρ Ηἶοσ, ἰΐθηι"» 589 οὐ πά. κθιμ. 
πά. δὲ ἀλλαγ.) ἘΡΒδ»129 ΜΙΝ ἂρ Ῥμοῖῦ, ἰξοτα ὙΒάἀογΆΘΣδΟΙ οἱ Ὁ οάίδτε 
οἱ Δρο]]ἕῃ (13 Γυγϑὰβ ἂρ Η]οσ), ἰΐθτῃ Ὠ18198 (βϑὰ νὰσ Ἑςἀἀ) Οσίμοάαα 
(μδπι199 αἴεσὶ οὐ πάντες, φησί, κοιμηϑησόμεϑα,5' πάντ. μὲν οὐ κοι- 
μηϑ..35 πάντ. ἀλλαγησόμεϑα) Τὶϊ δρ δι 758 (60 6181]].5,331) Ν γ861.}08 
Οδ68140 ΟἜγθδορ ΤΗΣ Απᾶν (Δἃ ρος 19, 30. ὡς φησὺν ὁ ἀπόστ. 
περὶ ἑτέρων οὐ κοιμηϑησομένων μέν, ἀλλαγησομένων δέ, ἐν ἀτόμῳ, ἐν 

διπ. ὁφϑ.) Τα (6. 3, 163.) ΤῊΡΒ Οδο Τοσῖ (οῃαπῖπο βίο: οἵ βαῦθδῖ. δὰ 
Ἀ. 1.) Οὐἶμῇῶ (ἢ, 6. 1, 101 οἱ 8, 872) Ηἰεγϑ (ργδοίογ 1. 1. οἷ. ἔπ δρ. δὰ 
Μασοο]]διηαῦϑ οἱ ἐπ ΕΒαὶσδΡ51), Τὴ κουμηϑηαομεϑα (Ε -σωμεϑα, κἱ 

ΕΑα17. οὶ ργδο ου»), οὐ παντ. δὲ (11. αλλ ου πα.) αλλαγ. α. σ(εῖ" ο[Ὁ) 
ἘῸα 17. ἰΐοιη ἃ (β6ἀ ῥσϑϑιηΐββο οὗ δηΐθ σαντ. μὲν. ΑὉ σϑοθῃίζουα σοΓ- 

γϑοίοτθ Ἰϑοίΐο οοπέυδα νάϊ; Βιρϑσ μὲν δηΐτῃ οὖ [οὖν ὃ ἷ. 6. οὐν 7] π0- 
αν ἰπίαςς8 [ρ6γ ἱπουχίδιῃ αἱ ναϊ] τ] ]ᾳῖ8), ἰΐθα οἀδτ ἃρ ἩΪΟΥ 
ἰξθῖηαᾳ 8ἃΡ Ασδο (ἰεβίβ Ηϊ67) ἃΡ Αὰρ' ἃΡ ΡῈ] 8Ρ Ευΐ οἀᾶ 8Ρ Μὰχ (!. 1. 

κατά τινὰ ἀντιγράφων ὅτι πᾶ. μὲν κοιμ. οὐ πά. δὲ ἀλλαγ., κατά τινα 
δὲ ὅτε πά. μὲν οὐ κοιμ. πά. δὲ ἀλλαγ. Φυΐϊδὰβ ῥγϑθροβίεἶῖβ αΐγαπιᾳ 
Ἰοςφύομοτα 11} βγῇ) ἂρ Οδο, ἰΐθηλ δϑίῃτο ἀυτὴ (Οτϑ3»δδ2 ὈΠ8 :ῃ β6] δοίΐβ ἴῃ 
ῬΒ8].108 6Χ οδίθῃηϊΐβ οο]]6ο 8 [46 ἀΐσηδ 6886 οατὰ Βοος. νδ]Ὧθ ἀνθ 0, 

εἴ Βοίςἢ. σοιητη. οὐ. Ρ. 808. ΑἸίογο Ἰοοοὺ ἰδηΐατα πάντ. κοεμηϑ.) ὨΪὰ 
ἂΡ Ηἴον (]. 1.) Ογγδν (βἷς Ἰερσοηάυτα) (ΡΔΙΡὮΪ8ΡΟ] ΡῸΓ δσυσγοσχαῖ αἱ 
ναὺγ ἂρ ΥΥ 80) .. Ὁ" ἃ 6 ἢ νρ υτητοβ οὐ ἰδὶ 40 ΗἾΘΣ ἃΡ Αὐβ ΔΡ Ῥεϊ ἂρ 

Ευΐ ἂρ αἰεπηδᾶ, ἰΐϑτα [οἶδ᾽ 0. Σΐθτα ἨΠ]1589Ρ6 ΑἸ Απρ' 8] τὰ αναστη- 
σομεϑα (γοδιγροηλδ, Β6ἃ 8τὴ 8] -σίπιι8) οὐ παντ. δὲ αλλαγ. (Οἵ ῥσϑδβ- 

ἴοτοα ϑαδδί. δὰ ἢ. ]. οἱ Ἐίϑ. δογχηση. συ.) 

δῶ. ἐν ῥιπῇ .. Ο Ῥγϑβϑῖὰ ὡς Ϊ ριπὴ (εἰ. ΟΥΞ Δ] Ρ]) .. δ ἜΕα 67." Ὁ 18] 
(86 16οὺ Βυο) οἀἀΕτ οἰΐδτθαᾳ Ὁ: ἀγτηΐοἀ Ρ]6Γ 0 Ηΐοσ (,,ρυπή 8, ροπη. 
σίνγθαφμα ἐπῖπι Ἰερίξιῦ, ἐἐ ποϑίγὲ τηξοεγργοίαϊί ϑιεπΐ ἐπ τοῖν 8. ἔπ φιοῖμ) 
ροπή ] ἐγερϑησονταῦ 6. ΒΟΚΙ, 8] Ρ]οῖ (49. ἐγείρονται, ἃ 6 ἔχ 8] γέδε- 

͵ 



---ὀῥ 

οὐ πιοσίποσγατῃ χοϑυστθοίζοωθ. Μοῖβ ἀονὶοία. 1 ΟΟ. 15,1. 878 

ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀϑανα- 

σίαν. θ4 ὅταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφϑαρσίαν καὶ τὸ 
ϑενητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀϑανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γϑ- 
γραμμένος Κατεπόϑη ὃ ϑάνατος εἰς νῖκος. ὉΌ ποῦ σου ϑάνατει ποις 

τὸ κέντρον; ποῦ σον ϑάνατε τὸ νῖκος; ὍΘ τὸ δὲ κέντρον τοῦ ϑα- 

γνάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος. Ὁ τῷ δὲ Ἐο 5,18". 

ϑεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ 

Σ 

σιιπ) Οτὸ 14] ΟἿγν (δὰ ἢ. 1.) Ογγίοιθαδ ΤῊ ἀχι Οοβπι3θὶ 4] .. μη ανα-- 
στησονται 6. ΑΌΕΕΑ 413 ΟΥἷ (1. 6. 4, 842) Ομγἱ δ ΤΉΡΒΒ 

ὅ8. τορν.. Εα οἱ Σὰ Κὶ οὰ τοῦτο 8ες [ αϑανασιαν .. 1 »τϑϑίω τὴν (οὗ 
δὰ ν. 584) 

ὅ4. οτὰν δὲ τὸ φϑαρτ. τους. ἐνδυσ. αφϑαρσ. καὶ (Ϊπά6 ἃ τὸ π8α καὶ ο1ἢ 
ΟὟ 64. 171. νῷ ρῸὺ τορ δεοίμυϊγ ΜΟΙ ΘΡΙΡΒΒΒῚ ρι364 [4Ἰ]16 Ὁ 'ρβε ΕΡΙΡΗ 
πὶ νά γ886) Ατπδϑ ὀχοδά 4 1υἱηῖδ, 18, 8 1) Απρ Απιδτϑὶ ΕἾ; Οτοβ Βοὰ: 
Βἴης 609) το ϑνητ. τουτ. εἐνδι (Α[0Ὁ2]1 11. ΕΡ1ρ 886 αἂὰ τη») αϑανασ. 
({πᾶ6 ἃ καὶ τὸ ἀδᾳ αϑαν. οτχη ἢ ἀ" [βΒ64 'ρ86 Βουϊρίοσ οἱ αν οἱ 1,8 

ΒΌΡΡΙ ον] 1. ΟΥ1» 660) ς, ΒοΎΤ8 (ν146 δηΐθ) ἘΚῚ, ἃ] ΡῈ ἀτηβ 6 ΒΥΡΌΙΓ 
δ᾽ τῶι Ηδτγδοὶ (4]1πᾶϊ} οογίθ, ἂρ ΟΥϑ 575) ΟΥ"»691 ΟἿν Τμάγὺξ Οοδιι3δ2 
Ὁ ΤῊΡΕ Οος ΟΥρ Ηΐοσ, ἰΐθτα (ΓδηΒΡΟΒΙ(18. Τα ΘΙ} 718) Α ΓῺ τὰν 
δὲ το ϑνητ. τουτ. ἐνδ. τὴν αϑανασ. και τὸ φϑ. του. ἐνδ. αφϑ'. (ϑἰταῖ-. 
1ἴτ6Υ δ] ἀθπάο ἵν 1, 10. 8. καὶ πῶς τὸ ϑνητὸν τοῦτο σαρκίον ἐνδύ-- 
σεται ἀϑανασίαν καὶ τὸ φϑαρτὸν ἀφϑαρσίαν, διαγγέλλειν :: αἰ ἰδία 

Ῥοίίυ8 οχΧ ν. 58. Ραπάθῃΐ).. Βα ἔρ' οἱ (ΔὉ αϑανασιαν δὰ αϑανασ. 

ἘΥΔΏΒΙ]1 6168) [ νικὸς (1 νρ εἷς 1στἶμῦ 4] τὴι ἐπ υἱοίογία) .. ἈΔΌΘας (αἱ 
ἰ41186 8866) νέεύκος ΒΡ Ἢ; ἴῃ σοηίοηπέοπε (νγ 6] -πόηὶ) Το ΟΥρ ΗΙ! ΗἰοσΣ 

δῦ. κεντρ. εἴ νυκος (ΒΡ Ἢ τυγϑιιβ νεικὸς γν. ὅδ. ὅ7.) Βοος οτὰ, ο. ΑἾ (ἴοτα 

ΔΙΓΘΥΌΤΩ ΤΟΙ ὈΓΆΙΩ 7του τι184 »υκ.) ΘΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρ6 ρῥἱ ἰΐ ροὸ ΒΥΥΌΪΓ ΑΥΥ 

ΔΘΙΙΡΡ 8] Οὐ ([) Ἐπιβάθιθοι ΑἸΏ1 ἘΡρῚρ ἢ 658 ΟΥγὮΓ' ΟἿ γΥ5 δὰ ἢ. 1. Τβάγι 
ΕλΙΒον (ἴῃ βουιθομα 18.) ΤΒΡΗ Οδςο [χἰδι! Τογ! (Το 4] ΤυγΒῸΒ σ0Ή- 
ἐδηϊο Ῥγοὸ νυκος) ΟΥΡ ΗἰΪ ἃ] .. Τωῃ νικ. οἵ κέντρ. 6. ΒΟ1 11. 64. 11. νῷ 
ΟΡ δϑίῃτο δγῖὴ 8515 (Οτῖ, βθὰ ροίΐυβ δὰ Ηοδβα86 Ἰοοῦτα βρϑοϊδί) Ετιβ 
ἀθιμλϑδέ ΑἸ] Ὠ]Ϊὰ ΝΎβ5 Ογγθδϑ3δέ (γἱὰθ ροβῦ) Ογγδτῦ! Βδβδβϑῖθας Ὅλη 
1τἶπιῖ ΤΟΥ Ηΐοῦ ΑἸΩΡ 8] (:: ΧΧ δική εἱ κεντρον)ὴ [ἰ ϑανατε ὉΪ8 ς. 
ΒΟΡΕΡΟῚ 89. 61. Σ νῷ ΟΡ δϑίῃτο αγπὶ Επιβάθιρλϑδά οὐ 951 Α(ἢ1 ΝΎΒΒ 
Τυΐδι3 ΤΟΥΣ ΟΥΡ ΑἸ ῦ388 08 ΑἸρβ888Ρ86 4] οἵη... ς δηΐθ τὸ φγικ. Ὠβθαΐ 
ἅδη ς. ΑἸ" (νἰάθ δηΐθ) Κι, 8] Ὁ]ῈῚ ρὸ βυγαῖτ 4] Οὐ Αἰ] Ογγθβϑδδά (1]- 
Ὅογο: ποῦ ἡ νίκη σου ϑάν. ποῦ τὸ κέ. σου ἄδη) Ερὶρ 698 ἘΊΠΘΥ 8] 
Ρὼὰ ::  ΧΧ 

δθ0. ἡ αμαρτια... Α Ῥτϑοῖὰ ἐστιν, ἔ νρ ροδβίροῃ (ἰἴϑιη βυγ ροβί ἀμᾳρτ. οἵ 

Ροβί νομ.) 

δΊ. διδοντι.. ὉῈ 81 τὰ Αἰ οχοᾶᾶϑ ΟἿν Οδο δοντι (ἰΐοτα ἰδ γῇ δἱ ρρὶδί 

φιὶ ἀεαϊ) ᾿ 



874 1060. 1, ὅ8. δ 5ερ6 ῥΡγῸ βδῃποῖβ οο Προπάβ. Οοτίπίδιπῃ 

- -- ’ 3 

Χριστοῦ. ὃ8 ὥστε, ἀδελφοί μον ἀγαπητοί, ἐδραῖοι γίνεσϑε, ἀμε- 
-- -" ἕ ἤ 

τακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίον πάντοτε, εἰδότες 

ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 

ΧΥΙ. 

Α Α - ’ - 5 Α έ ’ σ ᾿ ἰ - 

Β0 15, 386. 1 ΠΙερι δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς 

ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 2 κατὰ μίαν 
’ [χω { - 3 ς - ’ ᾿ [χά 

σαββάτου ἔχαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιϑέτω ϑησαυρίζων 0 τι ἂν 
2 “- κ᾿ Ἁ [ ᾽’ ’ [4 Ο΄ 3 

εὐοδῶται, νὰ μὴ ὅταν ἔλϑω τότε λογίαι γίνωνται. ὃ ὅταν δὲ 
ι - ’ 

παραγένωμαι, οὺς ἐὰν δοκιμάσητε, δι᾿ ἐπιστολῶν τουτους πέμψω 
ΟΣ - ν ε »“ ». ε ,». 5Ὰ ν.ν» “- 
ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ιερουσαλήμ᾽ 4 ἐὰν δὲ ἤ ἄξιον τοῦ 

Ἁ Α 

καμὲ πορεύεσϑαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. Ὅ ἐλεύσομαι δὲ πρὸς 
ς - ; 

Αεε το, 3. ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλϑω᾽ Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι, 
ν“ δ. ς .« Α »ν Α δν 

. Ὁ πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὺν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς 
, Φζ γ»Ὰ ’ 2 Α ς»" “« : μὲ προπέμψητε οὐ ἐὰν πορεύωμαι. οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 

’ 3 χων »- Α ᾽ .. 2 “- ᾿ ε “- 2Ἁ « 

.,10. παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ 

Αοι 19, 8. χύριος ἐπιτρέψῃ. ὃ ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς" 

ὅ8. ἀμετακινητον (ΑΒΌἿ -κευνήτοι)..Α ἢ νῷ δὶ τυ ΑἸηρτϑί 81 ῥγϑθῃ 
καὶ [ Ἐὰ ξὶ οτι οὐκ ἐστ. ὁ κοπ. υὑμ. 

ΧΥΙ. 2. σαββατου (6) «. ΑΒΟΡΕΕΟΙ 11. 1098 1 νῷ 8] ΟΒσ ρῥρἰδί 
(»εν ῃὩπαηὶ ϑαδῥαϊϊ).. ς σαββατων ο. ΚΙΤΙ, ἃ] Ρ]6" ροῸ Φ0Ρ ἃ] Τῃάγί δι 

αἱ [αν 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, 8] σοτγίθ μ]δθγ... Β1 ἐὰν [ εὐοδωταν (4] -δουται) 
6. ΒΡΕΡΟΙ, ἃ] Ἰοῆβα ρὶ ΟἿγν Τμάγί ἃ] .. ΑΟκὶ ἃ] τῶὰ Ὅϑια ενοδωϑη, Ἰί 
νᾳ ρ»ιασιιονῖξ [ 1, 8] γυνονταιν 

8. 1, 8] παραγένομαι ] ἐὰν 6. ΑΟΡἜΙΚΙ, 8] ΡΙ6Γ... μη αν 6. ΒΌ ΕΑ 8] 
Ι ς (ῃοη ΘὉ 82 4) δι᾽ ἐπιστολῶν οὰπὶ διϊοοδὰ σοηΐρ [ ̓ὔ πένψω [ἃ 

εἰς νεροσολυμα 

4. ἡ ἀξιον ὁ. ῬΕΕΘΚΙ, Δ] [ὉΥ6 ΟἹ δ᾽ 5Ὸὺ ΒΓ 8} ΟἿν Ὑπάγὶ Ῥ ϑι ἃ]... 

1 αξ. ἡ (Α νὴ) 6. ΑΒΟ6Ὶ ἃ] ἃ 6 ἔ νρ δὶ 

6. Β θ4. 61." καταμένω (Εα παραπομεινο) Ϊ ἡ (Εὰ 3. αὶ οι) καὶ (Β 815 
ΟΒγῖποβοΣ ο1η) παραχ. νὰ (Ρα ἀ 6 β ἐν μὴ) .. Ὁ “νὰ ἐν καὶ παραχ.] 
Ὁ" προπενψητε οὐ ἐᾶν 6. ΑΒΟΡἜΙΚΙ, 8] σογίθ Ἀ]6ῈῪ... 6 οὐ αν] 
1, δὶ πορεύομαι, 81] -σομαν Β. -σώμαι 

Ἵ. γὰρ ΡχΥ..1 δὲ] ἐλπ. γαρ 6. ΑΒΟΡΕΡΟΙ 8] μὴ ἰΐ νϑ 8Ὸ (0Ρ 8.7 8] 
Οἢγ δι ρῥρὶδῖ,  ς (-Ξ ΟΡ 52) εἐλπ. δὲ ο. Κι, 8] Ρ] 8.1Ρ 4] Τμάτχι 41] 
ἐπιτρέψη (66) 6. ΑΒΟΙ 8] ρΡΙ 815 (Ὁ νρ μογηιΐβοτῖ) ΟἿν ΤᾺΡΙ 9 Δα τοοβς 
.ος -τρεπὴ 6. ΘΈΕΟΚ 8] Ρ] Ὑδάγί 8], ἔθη 1, -τρέσεν 

8. ἐπιμενῶ (ἰξ γᾷ σ0} βυτυῖγ 4] ρογηιαηθῦο)... ΒΚ Λ 81 τὰ (6[. Οϑ6) 
ἐπιμένω (ξο πιαπέο) Ϊ ἙἘα αὶ ἐν (Ε ο;3) ἐφέσσω (8 φ εϑϑὲ ἐ ἴῃ δρ᾿ 850). 



οπδπίασαβ ΕΒ 680. ΤΊ οἢ., ΔΡ01105, δίθρμδηββ. 160.16,11. 875 

9 ϑύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλῃ καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικδίμενοι « (ο 5, 18. 
πολλοί. 

10 ᾽Εὰν δὲ ἐλϑῃ Τιμόϑεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς Ως 
ὑμᾶς" τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ" 11 μή τις αὖν ι τὶ 4,18. 

αὐτὸν ἐξουϑενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἕνα ἔλϑη 
πρὸς μέ" ἐχδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

12 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἐδιῖο, « 
ἕνα ἔλϑῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν᾽ καὶ πάντως οὐκ ἦν θέ. 
λημα ἵνα νῦν ἔλϑῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

10 ΓΙ ϑηγορεῦξε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσϑε, κραταιοῦσϑε. 
14 πάντα ὑμῶν ἐν. ἀγάπῃ γινέσϑω. 

18 ΤΙαθαπάλιυ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ:τεφανᾶ, "»19. 

ὅτι ἔστιν ἀπαρχὴ τῆς ““1χαΐας καὶ εἰς διακονέαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν δ. 18, δ. 

ἑαυτούς" 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησϑε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ 

τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 11 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ «Στε- 
φανᾷ καὶ Φορτουνάτου καὶ ᾿4χαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα 3 6ο1ι,», 

9. 1, 8] ἀνεογε } ἐνεργῆς (ΗἶδοΥ ἐβίσαα, Ατὐαθγβὲ ορόγοβιηι) .. ἰὃ νῷ Αὰρ 

8] ουἱάθη8 (εναργης) }} 1, οἷηὴ καὶ (Ογόοια Τάγου ΤῊΡΏ δα οε) αντικ. 
στολλ. 

10. ΒΡ" τειμοϑεος, Ε τήμοϑεος Ϊ καγὼ ὁ. ΑΟΚΙ, ἃ] ταῦ Τῃάτὶ Ῥδτα ΤΠΡῊ 
ὡς καὶ ἐγὼ 6. ΘΕΡ6 8] Ρ] ΟἿἿ (καϑὼς κ. ἐγ.) Οδο .. Β 64. 61.» ἔγὼω 

11. ὑ᾽Ὲα ἃ 6 βὶ δὸ οἵὰ οὐ» [1, 8] εξουϑενήσει [ Ὁ" προπεένψατε Ϊ πρ. μὲ᾿ 
6. ΑΟΡ ΕΚΙ, δἱ αὐ ναΐγν οὐ ΟἿγν Ὑπάσγὶ ΤῊΝ Οος ... ῃ σρ. ἐμὲ ὁ. 
ΒΡ Ἐα ϑι | Εα ἐχδεχομαν [ Β ὁγὴ μέτα τ. εοἰδελφ. 

12. ἀπολλὼ .. Β. κι, 8] τὰ -λλῶ [| πολλα .. ΡΕΕα ἃ 6 ἢ γε (ϑεἃ δτῃ δὶ 
οἸΩ) ρο ΡῥΗΪδ ῥγδθαὰ δήλω υμὲν οτι Ϊ Ομ υταοβο3 οἵη μέτα τ. αδελφ. 

18. Ιρηΐπιρο 1265 στήκετε ε. τ. πι. ἐδραιου: οἵ δὰ 1 Οὁ 7, 87. [ ΕἘα οἵὰ τη 
κραταιουσϑὲ ᾿ς. ΒΟΡΟΚΙ, 8] ΡΙον ἃ 6 6 Τ (Δηΐθδ οἕ βέαίε ἐπ ἤάδε, αἱ οἷ. 
6ΟΡ β0 801) 5ὸ Βγ1Ρ ΟἿγ Τμάγί δὴ ΤῊΡΗ Οος ΑἸ ΥβύΒ.,, ἢ ρσϑϑὰ 

[και] ς. ΑΕ 4θ. 109. ἔ νβ 60Ρ 5.Χ 8] ρη]δῦ γυνὰ 

15. δὲ... Ὁ 11. 5οὸ Δοιμα! ΔΥΡ οἵη [ στέφανα 6. ΑΒΟΤΟΙ, 8] Ἰοηρα ὉΪΧΓ 
8ο 8γγ αἱ ΟἿἿΥ 8]... ΡῈ ἃ] ἃ 6 δῖ ἔμ 811 ἀδπιϊᾶ 41] οὺρ δύῃ Τμᾶγὶ 

Τϑᾶπὶ ΑἸ ρυβίμιθ αἀὰ καὶ φορτουνατου (νᾳ 44 8114 φουρτ.), ἰΐοτη ΟἾΈα 
αἱ δἱΐῖᾳ  ρὶ νρϑᾶ (6(. ἐοϊ 41) ΒΥΥΡ ς." Αἰπογβϑίθά καὶ φορτουνατοι καὶ 
αχαιχκου [ἐστιν .. οἰ νἀϊγρενα οἷς (αἱ δηΐοϑ ᾿δἀάϊδιηθηίαμη ΒΔ ΌΘηΐ) 

Οὐτἶδΐ εσυν ] 

16. κοπιωντι.. ΕἘα ἔσ Δθ ἐν τῃῇῦηῆὲν 

11. φορτουνατοι 6. ἈΒΟΘΕΕΟΣ, 17. Δ] ἃ 6 ἔξ αὶ νβ 00ρ ΒΥ 4]. Μοηγο- 
ταίυν ἰάθη ποθ ἃ ΟἸο το δὰ ἤμοθτα ἐρ᾽βία]88 (αϑῖβτο οἵὴ κ. φορτ. 

κι αχ.)... ς φουρτ. 6. Καὶ Αἰ ρῥῖον (1ἴὰ δἀάἀ οἷ. ἴθ Ομν Ὑμάτι ΑΙ ἶ8ᾳ δὰ Ὦ. 

1.) ὑμέτερον ὁ. ΒΟΡΕΕΟ. 17. 4] .. ς ὕμωὼν ς. ΑΚΙ, 8] Ρἱ (ἢν Τάτ δῶ 



Ἀεὶ 18,3. 
Ἐο 16, ὅ, 

875 100.10,18. ϑϑα!υϊδοηθθ Ααμ}]86. Ῥυγίβοβο, δ] συμ. 

αὐτοὶ ἀνεπλήρωσαν᾽ 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πρεῦμα καὶ τὸ 
ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

19 ᾿“σπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς “σίας. ἀσπάζεται 
ὑμᾶς ἐν χυρίῳ πολλὰ ᾿Αἰκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὖ- 

- . ΕῚ - 4 

Βο 16,16, εἱακ ζῶ» ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοι πάντες. ἀσπά- 

ἘΦ. 

Βο 16, 94. 

σασϑε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγίῳ. 
21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν 

κύριον, ἤτω ἀνάϑεμα. μαραναϑά. 25 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ̓ ]ησοῦ 
μεϑ᾽ ὑμῶν. 24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ. 

81 (εἰ. ἑτέρων δὲ [ἠροβὲ υστ.] μοι Ἰος᾽ϊαγ) αὐτὸ. (6 0) 6. ΑΘΕΡῈ αἱ ἔξ 
ΥΩ 5. (ἔνα ρΡ»ἱδὲ ἐρδὶ, ἃ α ἐϊϊὶ, αὶ πὲ ὃ ἐροὲ) ΟἾγ Οδς Απιθγϑὲ Ῥὲὶ αἱ. 
ς οὔτοι 6. ΒΟΚΙ͂, 8] Ρ] Τπάγί δ 4], ζει ἐξ ἃ ὁ κυ ΤΠΡΘΉΕΣαΝΕ τ 
ΟῸΡ ΒΥΥ͂Ρ δἱ 

18. το ἐμὸν .. υ᾽εα 46. ἀ οὔργχνρ ρο Αὐλυτγδὶ ΡῈ] Βοᾶ ργβϑοπὶ χαν 

19. Α 84. οπι νϑύβαμῃ [ αὐ ἐκκλησιαν.. Ο 8] ὅγγ ἂσϑ Ον Βϑὰ δἀὰ πασαι 
Ι ασπαζεταν ς. ΟΡΕΚ 8] 5οὸ Τμάγι(οϑιδη8. ς 1, -ζονταν 6. ΒΕΘῚ, δ] μὶ 
ΥΥ ΡΙΘΥΡΡ τῶι  ΠῈ ἀθΓ αἀκυλας πολλα [ πριόκα 5.8 17. Υὶ ἃτὴ ἀοιηίά 
ΒΔΥ] 81 0ρΡ ρὸ ΡεΪ (:: ἰάοτη ποηθὴ ἕο 10, 19 οἱ ὃ Τίπι 4, 19. ᾿πν 8 

[οβί1Ὁ0 τπῦὰ ἰθποπάμτη. [Ι͂ἢ Αοί νϑτο 18, 2. 18. 26. πρισκελλα ποῃ ἢπε- 

ταδί: πὰς ἴῃ αρίβίυ 5. ῥα] ἰγαη81}) .. ς 49. [,.η94 τοδί (ηρτη δα πῃ 

πρισκαὴ πρισκιλλα ς. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, εἴς [ ἢ (Βα Ἐ ργοΌΆ 888 νἀ ἐγ) ΕΡα 
ἃ ὁ ἔξ (ποη τ) νῷ ρὸ ΡῈ] Ατηρ τβιῖχὶ δά Βοά δἀδὰ ἴῃ ἔ. πὰρ οἐς (Ἐα ἢ" 
ους) και ξενιζομαιν 

22. εὐ τις... ἙἘα ἡ τις Ϊ τὸν κυριον (Κ1, ἃ] ρὰ νρϑά οἰθἀά δ)ῖᾳ βυγ 4] ΟἿγ 

Τιηάγι} [πο δὰ ἢ. 1.] ΤῊρΙ ὙἹοϊοτα ΡῈ] δἀὰ ἡμων) ς. Αβοῦ 815 σ δϑίι 
αΓ (000 ἃΡ ΝΥ̓́(8.) Ογνβϑοιὺ οιβάδι ΟἸγοβοι, ς (6000) δΔἀὰ νησουν 
χριστον (ζν οἴῃ [0] αἱ δὲπὶ ἱρηΐδιρο 805 ἘΞ ᾺΒΡΒΟΤΙ ΤΉ ἀγι1 [Ωὰ ἢ. ΗΕ] Τ τί; 
γἱοΐοτίη Ολγίδίωηι πίϊωπι ρτὸ τῷ ΧΡ) ο. Οὔ ΘΕΕΘΚΙ, 84] ΡΙῈΣ ἃ 6 Υρὶ δι 
81 τὴῦ ΡῸ Θ0Ρ ΒΥΥΡ 8] ρρϑ)4 | μαραναϑαὰ (8ὶς οἀά τη) .. ς μαρὰν ἀϑά 
(81. ληἥν, οἴο, Β᾿" μαρᾶν ἀϑὰ), καὴ ἢ μαρανναϑα (ᾳ ἴπ αὐἀτοηΐι ἀοπείπῶ 

28. κυρίου .. ΑἹ, Ὁ] [ογοἦο Υ σῷ (ΠῸΠ ἈΙῺ) ΘΟΡ ΒΥ 8] ΟἿχ ΤῊΡΒ Ατοδγδὶ 
8] δἀὰ ἡμῶν νήσου 6. Β Δ] ἔεγοῖθ Γ ϑἴὼὴ [0] δἱ ρὸ Τβάτὶ.. ς ἴῃ δὰ 

χῦ 6. ΑΟΏΕΡΟΚΙ, ἃ] ἰΙοηρθ ρ] ἃ α τ νρ 60Ρ βυγϊ 4] ΟἿγ 4] Αὐλογυϑὲ δ] 

24, μου... 78. οχχ (Ὀ1ἀ᾽ ἂρ Ηἱογνάϊν (6) [ἰ ς (699) Δἀὰ ἰῃ ἢ. αμην αΣ. 
ΑΟΡΕΚῚ, 8] Ρ]ῈΥ νν Ρ]ΘΥ ΡΡ πῖὶ (βεᾶ ἰαπίαιῃ 'π ἰοχία) .. μὰ [αμην]... 
οἵὰ ὁ. ΒΕ6 (1πἴϑγ ἰοχίατη οἱ βιθβοσίριϊομθπι παρϑΐ γενεϑήτω γενε-- 
ϑητω)ὴ 11. θ4. ἔξ τ ἔπ [0] αἱ 



Ῥϑυ]υβ οἱ Τιοίμοας βαϊαΐοτη (οτί εἰμ 115 ἀϊουσπί. 2 ΟΟ. 1,2. 877 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 
᾿ 

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος ϑεοῦ καὶ το 1, τ. οἷο 
Τιμόϑεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνϑῳ 
σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ “1χαΐᾳ. 2 χάρις ὑμῖν ι σο 1,3. οἷο 
καὶ εἰρήνῃ ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Βυθβουρο: ΑΒ'Ὸ 8] προς κορινϑίοις αν, ἰίαιη Ὁ Ε6α ἀ" ἔρ νρεδά ετε- 
λεσϑὴη (ἐαρδοί!: ἴα Ἐὸ  νροδὰ, τ" ἀ" νροδά ἐπληρωϑὴη οαρϊιοϊξ ροδὶ 
αν; 81τὰ ὩΪ] υἱδὶ ἐαρϊεϊ προς κορινϑ. ἃ (α πρωτη), Ῥεγαπίᾳαο ἀρχε- 

ται προς κορινϑ. (νρε δὰ κα εοδάδπι) β΄(Εα δευτερη) .. ἈῬγϑοίου ῥγίοτα 
. Βυβογ θαπίαγ οἴη ν 6] ἐγραφή απὸ φιλιππῶων, αὖ ΕἸΠαΤΚΙ, (1η ΣΙ, Δ] 
Ῥτϑϑοράϊ πρ. κορ. ἃ ἐπιστολὴ) δἱ τοῦ ἀκ θε (ἄπο ᾿δὲΐ δογίδεπε α »λί- 
ἰΐρρὲβ) ΒυῪΡ δὺΡ 51π|88 Τα γίβυθβοῦ (ϑοἀ5ρατίδ) Τδηδυθόοτ ΟροβαὈβογ( Ὁ): Ὁ 
ν 6] ἐγραφή απὸ φιλιππὸὼν μακεδονιας, αἱ ὈΝΛ ΕΥΥ: Ψ 6] ἐγραφὴ απὸ 

ἐφέσου (αἀὰ τῆς ασιας Δ] Ἐπίλπαὶ 41; 4] ρᾶυο τῆς ἀασιας ῥτοὸ εφεσοι), 
αὖ Β᾽ Ὁ 8] σοῦ Ομγόοα ἘΠ ΔΙΡτδοῖ ΤὨάγιργδοξ (δὰ 2. (0) βϑγῆορβ Οδο 

Ῥτϑοΐ Ἐμθά7εδα (Δ Ρ Αβϑοιηδι}): βὸ 46 ΚΖ ρρα, μὲ ἀξχοτισι φιΐάατε; Ὁ6- 
γιιπὶ ροίϊιι5 υἱἀοίμν δεοιπάνπι ἔρϑίιια ἀρθϑίοἱὲε ἐπαϊοίμηι δοτἐρία 6886 εα 
δα. θα ταγϑυ8 δυρεηίαγ δἷ8β: δια στέφανα καὶ φορτουνατοιυ (κ αἱ 

φουρτ,.) καε αχαΐκου καὶ τιμοϑέεοι, αἱ ΚΙ, 81] τὰ ΒΥΤΡ ΔΓΡ Πδιμβῃῦβου, 

ἰΐϑιη οχηΐβδο καὶ τεμριοϑ. Τμαάγιργαθί βίβαθοῦ, δια στέφ. και αχαΐκ. δορ:; 
δὲ πιΐδδα Κι ΡῈΓ πιανιῖιι8 Τινιοίποὶ ΒΥΥ.. Ὠΐπο ς (ΞΞ ΟὉ 52) πρὸς κοριν»- 

ϑίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων διὰ στεφανᾶ καὶ φουρτουνάτοιυ! 

καὶ ἀχαϊκοῦ καὶ τιμοϑέοι. Ῥγταοίεγεδ πυπιογϑαίυν χέφῳ. 8' (18 εἴ. 
ΕπίδβΑ] 41), αναγνωσεις εἰ (εἰ. Εὐιη 8] 41), μαρτυρναν εζ'΄ (6ἰ. ΕαΓΑ] 
δὶ 8] νοῖο κ΄), στιχχ. ὧο΄ (18 1, ἃ], οἵ. Ευΐῃ8] 841) νϑὶ ὡϑ' (Κ 81) νϑ] 
ψνε. Ατὐδγχϑὶ νόγδιθ 980. [πη νροδὰ μι δ: ἃ μυϊηοΥδηΐα; Β6ο 0} 68 
12, ἴῃ οοἀϊΐοθ Β 8 χβ' δὰ μβ΄ ροετρίίατ. 

" σρ. κορ. β ὁ. ΑΒ(ο νάϊ)κ 41; θεὰ ἀ ἢ αὶ νἱἰάθ δηίβ .. 1, τοῦ αγιου 

αἀποστ. παυλ. ἐπεστ. πρ. κορ. β .. (6 παυλου τοῦ αποστολου ἡ προς 

κορινϑ. ἐπιστ. δευτερα, ς ΟὉ 52 ἡ προς (ς δἀὰ τους) κορ. ἐπιστ. (ς 

οἵα) δευτερα .. ϑῖὴ Ἱπεΐριξ 6ρίδίμϊα αα οογώμμῖοδ δεοιπάα, ἴα αἱ ἴπο. αὦ 

εοϑάσοπι 17. 

1. 1. χὺῦ τὸ ὁ. Βὶ Δ] τὴδὺ οἱ νροδά ἃρ 1. 8υγρ Τδατίὶ Ββᾶ... ς ἴῃ εὖ χυ 
Ὁ. ΑΡΕΘΚΙ, ἃ] οοτία ρ]6ῦ νσν ρῥ]οῦ ΟἿγ Ὀδιῃ ἃ] .. Εὶ ἢ ὁπ [ τή δυσή οἱ 
τοις οὐσεέν: ρ' τιϑῥαπἰὶ εἴ τιδι(αηἰίϑιιϑ. Ὠϊάταδί 116; οὐκ ἀγνοητέον, ἔν 
τισιν ἀντιγράφοις φέρεσϑαν ὡς ὑπὸ Π͵}αὐλου κι Τιμοϑ. μόνον κεχά- 
ρακται τὸ προκεέμενον γράμμα. [πὰρ ᾿ἰπί6 1] ρΊ αν Ἰοφ΄886 Π᾽ἀγταστι 



818 2060.1,8. Αροϑίοϊ! οδ᾽ διηναίθβ ρουϊδίβθ ἀθο ἱανβδηίο. 

ΑἉ - ᾿ ς αν “- 

Ἐρμι18... ὦ Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χρι- 
- «. - - Ἁ ᾿ 

Βο 16,5. στοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ ϑεὺς πάσης παρακλήσεως, 4 ὁ 
- « “- 5." ’ - , « ἣν 3 4 », ς. » 

παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπι πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δυνασϑαι ἡμᾶς 
ἂς Α - ’ τ 

παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ ϑλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρα- 
ο᾽ « -«- - - δ 

οοι 1,2. καλούμεϑα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, Ὁ ὅτι καϑὼς περισσεύει τὰ 
-- Γ΄ “Ὡ «ς “- - -- 

παϑήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισ- 
’  ε ; « “ ΕΙΣ Α ’ ς Ὶ - ς « 

σεύει καὶ ἢ παράκλησις ἡμῶν. θ εἰτε δὲ ϑλιβόμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 
4Ἁ ’ “ ς -- - 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὖ- 
- τ τῷ ν.ε 4Ἁ . - ’, 

τῶν παϑημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, καὶ ἢ ἕλπις ἡμῶν βεβαία 
ὑπὲρ ὑμῶν" εἴτε παρακαλούμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 

ΡΙΜ 8,10. Καὶ σωτηρίας, Ἴ εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παϑημάτων, 
οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. 

Ῥτδοίον Τιπιοίμειπι οἴλδτη ϑναπέἪέ ποτηθὴ ἴῃ {{{ὰ]0 ορ᾽βία]δθ ν. 1. Ουοὰ 
1Ἰάρια Ἰορὶὶ Β88 ἀ6 ΒρῚ1Γ. 88. σἍρ. 2. 

8. ὁ πατηρ (εἰ. ΕὙ8Ρ8 8] τηυ) .. Εα ὁπ) ὃ 

4. ἐπι... Ο Δ] ταῦ ΕΥΒΡΒΟΣΤ ΟἿγν ΑἸ ΟΟ31 Ῥγοοορθβδ ἐν (ἴθ ἃ 9 [91 
νυ οἷς ἐπ) | Β (864 ὑγδῃβὶ ἃ πασὴ δΔἃ πασὴ ἰεδῖ6 ΒΙ1; Μαὶ ψϑγὸ οηι- 
πἷδ οδαἰὰϊὶ παση τη ὃλ. δὴ ἐν πασ. ϑ}λ.) ἃ] ΟἸχοοτΩβ ὁγῃ τὴ [ εἰς... ΕΒ 
ἐνα]αυτου .. ΘΕΕΑ 14. ἃ 6 Υ ρ'ὶ (μοη τὴ γᾷ ΑΡ Βοά (που Ηΐον ΑἸ Ρχϑ) 

καὶ αὐτοῦ [Ϊ ὑπο .. Ε 28. 109. απὸ 

ὅ. ΡῈ" τὸ παϑημα [ οὐτως .. δ ἾΕΡα 8] ἀ 6 ρ' (ἰΐοη ἢ νρ' 4] 8πὶ 
Αὐτὴ υτϑιθα βορὰ οἸηἶββο καὶ 84) δαὰ καὶ [| τοὺ Β866 6. ΑΒΟΡΕΚΟΚΑ,, ἰγδη- 
5111 ἃ πεέρισσ. δὰ περισσ.) αἱ Ρ] Οἵ δ] τὰ .. ς (ΞΞ αὉ 32) οἵχι 6, τηΐῃ 
Υἱχ τὰ 

6. ειἰτε δὲ... Ὁ" 82. εἰ δὲ, Ο ἃ] 8]1α ΟἸγὶ (8643 δὰ δὲ) ΤὨΡΉ εἰτε |8Β 
110. (ἴθι 187. βδὰ οἵῃ οἱ. εἰτε παρακαλ. α8ᾳ παρ. κ. σωτ.) οἵ χαν 
σωτηριας τγ (42. δοίῃπίγΓ σωτ. καὶ δῃῖα παρακλ. ρομ) ὧν .. Ὁ"Ἐ6 
(6 αἰγαππᾳα6) ὡς [ εἶτε παρακαλουμ. υϑ8ᾳ παρακλήσ. καὶ σωτηριας 

- (ῃ πσαρακλ. [κ. σω.}) ἢ. 1. (6:. 852. 60) 6. ΒΡΈΚΟΚΙ, 8] ἔδυ ἃ 6 
"ΠΕΡ ροὸ ΒΥΥ1Ρ ΔῚἁΡ 85] ΟἿγ (ει.110592 Τηάγιὶ δαὶ Ῥηοΐ ΤῊΡΗ Οὐδςα (εχ 

Ἦΐἷ8 κ᾿ σῶτ. ΠΟΠ οἵη πἰἶβὶ 4θ. οἱ βυγρ παῦοΐ 6.5) .. ΘΌ εοαάθιῃ οχαἕβ- 
515 καὶ σωτήριας (868 ἔχ" ἃ] ΠῸπ ΟἿΩ) μοῃ δηΐβ τῆς ἐνεργοιμ. Ὁ 

ΑΟ 8}}9 να }1} γΥὶ 8) ἔ ΠΑΥ] ΗῸΣ ἰ01" ἃ] (νρϑὰ ἀδιηϊὰ 4] 8ῖς δι} 1- 
ὀδία Δ Ὀδηΐϊ: ϑὲν6 σοηϑοζαπειῦ 970 τυϑϑέγα σοπϑοίαίϊοηα βἴυα εαλογέαπιη 

»7Ὸ τνοϑίγα ἐαλογίαϊζοηπε εἐ βαζιέε: αὐἰθα8.- ἀπ 161 τηοάο ἰάθη τϑααϊίυτ) 

ΒΓ ΘῸΡ δαί ἃ] (ἐπ ἢἷβ οἷ. δῦπὶ αυδὲ δὰ παφακλησεὼς ἴογ δος δαάϊι: 
ῇ ϑαρροῦμεν ὑπὲρ τοῦ ὑμῶν ϑαυσους καὶ τῆς ὑμῶν σωτηρίας) οὐδ 
Απ οο ἢ 57 ΑἸηργβύ ον αΐγ (1ηὴ Ἐδα. 40.), ᾿ΐοτῃ υὐ νρϑθᾶ Ρε] Βεᾶ. 
(ΞΞ αὖ 82) οδάδπηιν (γδέβητβ δἰ. καὶ σωτ.) δῃίθ καὶ ἡ ελπες Ῥοῃ ο. ϑὶ 
δ]ᾳ αἶδὶ μοί ὁχ Εγδβῃν (Ϊη46 80 δἀ. 23.) σοηϊδοίαγα. ΟΥ̓ οἱ. ΒοΐοΣ. 

ΘΟΙΏΤΩ, ΟΥ̓. 

4. ὡς ο, Ἀβου Ἐἢ 81 Οὐ ΕΡἢ δι... Εα οἐ (οογγῖρα ἐε), ἃ 6 ΒΥΣ δὲ, 5 τ 



Οὐδ] δια ρτανϊββίτηϑ αὐδο ἴῃ Αβἷα δοοίαϊς. 2 60.1.12. 879 

8 Οὐ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς. Θλίψεως 
.ἐ ἊΝ “ , ς» 3 - 2) , ΄ 2 « ᾿ 3 ’ 

ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ὃν τῇ ““σίᾳ, ὁτι καϑ' υπερβθλῃ» ἐβαρήη- 
εν , - 3 - .- κα ᾿ “ες 5, " 

ϑημεν ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηϑῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν 9 ἀλλὰ 

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ ϑανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πε- 
’ ᾿- ΟΣ, ες . δ "ΣΝ - - Ἀρι: τῶς ἢ ἢ ᾿ 

σοιϑότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς 

ψεκρούς, 10 ὃς ἐκ τηλικούτου ϑανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, 5 τι 4, 18. 

εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν πο 15, τ. 
ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χά- 

Α ΄“ε 3 «- ς Ἁ ςε - " [4 Ά , 

ρισμα διὰ“ πολλῶν εὐχαριστηϑῇ ὑπὲρ ὑμῶν. 12 Ἢ γὰρ καύχησις 

Οἵὴ .. ς ὠσπερ 6. Ὁ ΕἸ ΚΙ, ἃ] ΡῚ ΟἿγν Τβαγί ἃ] (:: ὠὡσπερ Ββαβρϑίϊα- 
ἴὰαμὴ να υἱ Ρ]ΔῃἾὰ8 6886 6. ἐστέ οἷο 0 ΔΧΟΙ.Β ὁ. χοένωγοι ΘΟ] ἀΌΤΩ 

6886. Οἱ εἴ. Δά 9, ὅ.) [ἰ ῬΕΡΕα ἰΐ γᾷ 8] των παϑ. ἐστε ] ἙἘα ἃ 6 αὶ ὁπι 
οὕτως ᾿ 

8. ϑέλομεν .. Κὶ 8] 600 8158: 8: Ηΐδγ ϑέλω ] ὑπερ 6. ΒΚΙ, 8] Ιοη56 Ρ] ΟἿγ 
(εἰ δα ἢ. 1. 99» 364) Ὁ δηλ ΤῊΡΩ Οδ6... ἢ Ζερεὲ δ. ΑΟΡΈΕΟ 8158 ΒΔ5 Οσῖ 
Τμάγὶ μεθ ἢ}35  ἡμὲν ας Ὁ ου ἜΚΙ, 8] ἸΟΠρΡ6 ρ] ρὸ ΒΥΙΡ 8] τὴυ ΒΔΒ 
Οἷγν Τμάγί δῖ ΑἸ γβίσαβ.,, ΟΡ00 1. οἵα ὁ. Αβοθεα δ}8 1 νρ Ηἶοσ 
81 (ςοῃίγα οἷχὰ ἡμών 600 Βυῦ ΤΡἢ Αὐιθτϑί) [ ὑπερ (Ὁ οὗδον αἱ νάϊ βὰ 
παραὴ δυν. ἢ. 1. ὁ. ΘΕΕΟΚΙῚ, ἃ] Ιοηβ6 Ρ] ἃ ε ἔρ νῷ 80 ΟΡ 5υγὰΣ 4] ΟἿΥ 
Τμάτί δι Αἱ Τοῦ Ἀπ τβί ἃ] .. 1ῃ δηίθ ἐβαρηϑήμ. (11 θᾶτα ΤῊΡΆ 
ἐβαρυνϑ'., 109. Οδο ἐβαρυϑ.) 6. ΑΒΟ δ1}ὅ αὶ ἃγὴ Β88 Ηΐοσ 

9. αλλα ς. ΒΌΕΙ, 8] αἱ νάϊγν ρὶ (εἰ. Ογνβά 95 οἱ 1) .. Τῳῃ αλλ 6. ΑΟΕα 8] 
αὐ νὰν τὰ [ ἐσχήκαμεν.. Ὁ τὰ, Ὁ ἢ δηΐο τὸν ϑαν. εὐ ἢ" ρμοβί τ. ϑαν. 
ΒΌΡΡΙ | Ρ" αλλα ἐπι Ϊ τω ϑ. τω (βὶς 6ἷ. 0) ἐγεέροντι (41 τὰ Ογτβά9Σ 
ἸὙΒαγί ΤῊΡῆ -ραντι)... Ἑα ϑέεον τον ἐγιροντα 

10. τηλικουτου ϑανατοι.. ἃ 6 Βγγπν ρὸ ΟἿγ Τμᾶγι Οτἶδὶ Ἡΐοσ Ατα σβί 
(ἔ νρ ἑαπἴβ ρετίοσιι8) -κουτῶν -τῶν ἰ ἐρυσατο 6. Β᾽ 417 (:: αὖ υθίᾳιθ 

οἀϊάϊτηι5)... ς μη 49. ἐρουσ. ὁ. τ6}} υὐ ναΐγν σαγίθ ῥ]ὸγ | καὶ ρυξται 6. 
Ὁ ἜΕΟΘΚΙ, ἃ] ρ]οῦ Γνρ (οἱ. ἔὰ 41) ρῸ ΒΥΥΡ 4] ΟἿγ " 515 Τῃάσι Τρ! Οδο 

Οτἶδι Ἠΐοσ αἱ .. 49. καὶ ρυσεται 6. ΒΟ 78. 98. 211. δ᾽ Δπὶ Τη8 7 [0] 60Ρ 
ἅττῃ (ΔΒίῆ το χ, ρυετ. ν6] κι ρυσ.) 5155 ΑἸῊ (ἴθογο ἐκ πάντων μὲ ἐρρ. ὁ 
κύρ. καὶ ούσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν οτηΐδδὶδ γ611) 8, ἰΐθτα [μη [κ. ρυσ᾿] 
ον ΑΒ ἃ 6 ἀδιηΐὰ Βυγ Δϑῖῃ ΡΡ Οἢγ (δᾶ ἢ. 1.,) δἰ 1086 3) ΑἸ Υβιθα οὐ | 
εις ον ἡλπικ. .. 98. 211. 413 οἵα .. 81. ΒυγΡ (βϑάτῃβ ες ο. ηλπ.) (Δττὴ) 
ΟἿγ (δὰ ἢ. 1. οἱ. τιο80 3) ΤῊΡΗ ἩΐΟΥ ηλπ. δὲ (δὴ 31.) οτυ (Εα δὶ Ροδβὲ καὸ 

Ροῃ, ΒΡ" 64. οτη, πἷπο [μη [0.]} καὶ ετι (18 ΑΒοδί υ ἔουΓΕΚΙ, οἵα } ΒΥΥ 
Δα ηλπικ. ἰγϑηϊῖ, ΓΕ 4] ἃ 6 ΒυῪρ ΟἸχῦιοβο 1 Ατηδχϑῖ ΗΪΟΥ οἵα, ᾿ζθυ 

80 δ6[}ν οπὴ «. ἐστ.) ρυσεέται (Εα 91. ροὸ οοἀ δ᾽ ἃρ Υ δὲ ρυεται) .. 99. 

111. 118. 211. οἵα 

11. πὍμῶν ὑπὲρ (ὈἾΕα περι) ἡμῶν (ὑπ. μι. ΒΥΥΡ ο.ἢ, οἵὴ δᾶ], Ο νϑβ (0Ὁ 
. ΟΞ ροβῖ δεήσει ροη) .. Α 8] μων ὑπουμ., α 116. ν΄. πε. (υπ.)} υμι.» 

415 δορ ἡμ. ὑπ. ἡμ.|τα 64. 67." ἃ ὁ αὶ Απιδτβίθα ΟΠτ' ἐν πολλω (-λὼν 
Ατηρ γβίθα) προσωπω (ἃ 6 ἴῃ πιιιίμ αοῖε) [ὑμῶν ο. ΒΡ ΛΠ (1686 Ὑγ (δῖ, 



4880 200.1,18. ΘἸονία δὰ} 6 οοῃδοϊθηία ρῦγα. 

ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἀπλύ- 
1 00 3, 4 ".ζήτι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ ϑεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι 

ϑεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμάς. 
18 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπε- 
γινώσκετε᾽ ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τύλους ἐπιγνώσεσθε, 14 καϑὼς 

καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καϑάπορ 
1 061,8, καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 

10 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιϑήσει ἐβουλόμην πρότερον ἐλϑεῖν πρὺς 

100 16,5. ὑμᾶς, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε, 10 καὶ δι’ ὑμῶν διελϑεῖν εἰς Μα- 

ὨΟΩ ΜΟΡΕΚΙ, ἃ] ἔασι θ νρεοδὰ (30 1. 8Ρ 8]] 4]1οβδᾳ;:; 1υοὗταρ: ΝΘ Ὼ 8αὉ- 
ΒίϊζυΔ8 υοδὲβ ρὑτοὸ ποδὲδ) 81 ΟἿγ 19, 467 ΘΙ δὲ (ηοὴ ἰΐοη δὰ ἢ. 1.) δηι 
Ῥμοίοθοιμι οἱ Οες... ς πη 49. ἡβων 6. ΑΟΡ "δ 8] ρπὶ ἃ 6 ἢ ρ νῷ (οΐ. δῃὶ 
8] τὴ.) 50 ΟΟΡ ΒΥΥ ΕΓ 4] ΟἸγ3 (δὰ ἢ. 1.) Τιάτι!, ἃ] Αιηθτβί 8]. Ὑγδοίδί 
τοΐατα νόσβυτη Βοἱςοἢ. Ι. 1. 

12. απλοτῆτι ὁ. ὈΈΡΟΙ, ἃ] ρ]οΥ ἃ οὖρ νβὶ ρὸ Βυγῆϊ 4] ΟἿν Τ τὶ ΤΈΡΕΝ 
Οος Αἰηοτγβί 8] .. [μη 49. αγεοτητι ᾿ς. ΑΒΟΚ 87. 64. 617." 78. 6ΟΡ δΓπὶ 
ΟἸεαὶ Ον Πα (δὰ |.. 1. οἰ ΡΆγ 569) Απ(οπδ5 (:: χοῦ Ὀ Πα οβὲ ἀγέοτητι, 

αἱροίεα ατἰιοὰ 6586ῖ τη α]10 Ρ]ὰ8 αυδτὴ απλοτήτι, 8116 η8 τηΔὴα ἰ] ἴαμα απᾶπὶ 

Βα] Δίανη 6586)... 98.211. πραοτητι. ΟΥ̓Βεΐοἢ. 1. 1.|καὶ (Α 5γτρ δὰὰ ενὴ 
εἰλικρινεία (-νεια 6. ΑΒ, οἵα; σοἘΔ6 -»α})| τοῦ ϑε. ο. ΑΒΟΌῈ δἱ 
Ῥδιαῇ.. Β0γΡ (μΔὈοἐπαθ) ΟἿν Τμάτι Αἰδογβῦ οἵα (ΟἸ] πὶ ροβῇ ξελεχρ. ροτ- 

᾿ σὲ ϑέὲον ἐγνωμιεν) .. ς οἵα του ς. ΕΘΚῚ, 8] ἰΙοηρο ρὶ Οσ ΤΈΡΆ Οδο | οὐκ 
.. Β 81} ἢ νρὶ Β.ΓΡ δὶ θαηρϑγ ὅ69 χαὶ οὐκ [ Εα σαρχενῆ 

18. ἀλλ᾽ (ΒΕα οὁπ|) ἢ (Α 413 ΒῸ ΒΥΤ' ἅττ 8] ὁπ) ἃ (ΑὉϑ" 8] οἵη): ἱξ νῷ φμαπι 
φιαε .. Ἰμη91]} τοῖπ ἀλλ᾽ [ἢ] ἃ οὐδά τοδὶ [ἀλλ᾽] ἢ ἃ 1 τὶ (εἰ πνάϊτ) ἀναγινω- 
σκητε (Ὁ " -7ειν.) [ἡ (Ε6Κ ἃ] ἀ ὁ ἔ καὶ καὶ ΒΥΥ ἅσῖὰ Ατηυτβί 8] οἵζ; οορ ἐΐ 
οοσηποδοϊίῖ8 οἰταηι) καὶ ἐπι7. .. Β 814 Οδο οὔ [οτι καὶ 6. υἾ ΚΙ, Ν Ἰοῃξε 
ΡΪ ΒΥΓΡ 81 Ον Ὑπάγι ΤΡὮ Οδς... 6059 1. οτχ καὶ 6. ΑΒοῦ Ἔξα δ] ἐξ 
Υᾷ ἃ] ρὶ δ ρρἰδὶ [1,η ἐπιγνώσεσϑε ''καϑώὼς ᾿ 

14. αὖ ὃ: μέρους" ὅτι, 49. μέρους ὅτε [ΕΜ καϑαπερε [ κυρίου 6. ΑΟΘΈΕΕΙ, 
8] Ἰοηβθ μ] ἃ ε ρὸ 8] Οθο.. [μη δαὰ [ἡμω"] ο. ΒΕα 8. δ. 67. 78. 18. 
80. 4] ρμ]υβὅ ἔρ' νῷ Θ0ρ ΒΥΓ ΒΥΥΡ ὁ." 41 ΟἿν Ὑπάγί 4] Αὐαθχδί 4] | τὺ... 
ὈἜΡΟ 8. δζ. 671. 72. 18. 80. ἃ] μ]υδὅ (14 ἔοτα ααΐ δΔηῖ6) ἃ 6 ἢ καὶ γᾷ 30 
(ῸΡ Β.Υ ΒΥΓΡ ο.ἦ 4] ΟἿγν Απεοοιδϑ ΤῊΡΗ (που Τμάτὶ θα Οδ66) ρρἰδὲ 
δἀά χὺυ 

16, προτερ. (121. οἵη, Καὶ τὸ δευτερ.» 1, ἃ] γρῃὰ ΤῊΡἢ Οδο τὸ Ζροτ.) Ἀ. 1. 6. 
ΑΒΟΡΕΕΟΙ, ἃ] μὰ ἰΐ νῷ Βυγυνγ ροὸ 4] ΟἿχ δι ρὑρὶδὺ... ς δηΐβ ἐνῶ 6. Κα 
8] Ρ] ςοΡ 4] Τμάγί 4] [ελϑ. πρ. τ᾿. 6. ΘΕΕΘΕΙ, 8] τῦ ἀ 6 ἢ ρ' νῷ κο᾽ 
ΟΟΡ ΒΓ ἃ] ΟΠ τθο501 ΤΉἀτε ΤΉΡΗ ρῥρίδϑῦῇ,, ς Τη πρ. υμ. ελϑ. ς. ΑΒΟ δ] 
ΡῚ ΒΥΥΡ ΔὺΡ ΟἿν Ῥδπὶ Οδ6ς | χαρεν .. Β1, 815 ΤΒάγι (ΟἿγ θοτὰ γάριεν δὲ 
ἐνταῦϑα τὴν χαρὰν λέγει) χαραν ] ἐχῆτε δ. ΑΘΈΞΒΘΚΙ, 8] ρ]6ν ΟἿγ δ]... 
49. σχητε 6. ΒΟ ἃ] Τπάγι3 δι (:: αὖ σοηνοηϊοηίί8 δὰ ἐβουλ μη 5 5 Βυῦ- 
βιξι αι νὰ τ) 
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κεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ 

ὑμῶν προπεμῳϑῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος 
μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βου- Με δ, 31, 

14 δ, 13. 

λεύομαι, ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὐ οὔ; .18 πιστὸς δὲ ὁ τοοι, 9 

ϑεὸς ὅτι ὃ λύγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ καὶ οὔ. 19 ὁ 

τοῦ ϑεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς ᾿Ιησοὺῦς ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχῦ εἰς, 
δι᾽ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐχ ἐγένδτο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ 
γαὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι ϑεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ 
γαΐ, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν τῷ ϑεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν. 21 ὁ δὲτοοι, 8. 

16. διελθειν 6. ΒΟῸ ΚΡ ἜΚΙ, δ] ἸΙοῆρο ᾿] ἔνρᾳ αὶ (»υσβοίδοονον ἐ ἐγαη δέν θη.) 

ΒΥΤῸΙΓ 8] ΟὨν5 Τηάγιὶ ΤῊΡὮ Απιῦχϑὲ δἱ (:: δΌ βοσγοΐ 8Ό διηθπάδίοσο; υἱ 
επΐπὶ δια ἰδία δἰ κηϊδοαγοίαγ δα 8 οσαὶ δε᾽ ὑμῶν. Ηΐϊῃο οἱ απελϑ. οἱ 

ελϑ. δαριΐϊὰ8 νἀ δίων. ΟΥ̓ Βο 15, 28. υὉϊ ποιὸ ἀπελεύσομαι δι’ ὑμῶν 
τηυΐδυ}}).. ΟΝ πη ἀπελϑειῖν ς. ΑὈἾΕα 80. οορ Ομ τ δι .. 8] τὰ Οδς 
ελϑειν, ἰίετηι 5Ὸ ΒυτΡ ἸῺ8 ἐγε, ἃ 6 (βὶ νἱάθ δηΐ6) φγοϊεϊδεὶ [νυ .. υἾεξα 
8] τὰ ΟἸγίδοδο 1 Τμάτνί ἀφ] Ὁ" προπενῴϑηναι. Οεἴογττι 6" κα" ἴδτω 
Ροβὶ σρος ὑμας Υ. 1ὅ. ΡοΣ ἱπουχίδιη δἀἀϊάογαΐ χαὶ αφ ὑμι. προπ: ἑ. τ. 
εουδ. : 

17. ουν..ἃ δὲ (ᾳο νόγο ἰσίμιτν) ] ΓΝ (1, -σομενος) α. ῬΈΚΙ, 8] 
Ιοῃψθ ρὶ ἃ 6 οὶ (ἃ 6 σωπι σορίξαδϑόπι, ο; εοσίξα 8) θῸ Βγταῖν δοῖμ πῦρ ΔΥΡ 5] 
Τμάγίὶ Οϑο Ατοδυβὲ.. ΟὉ" 1.π βουλόμενος 6. ΑΒΟΡΟ 8] ἔτ δ νῷ ΟΡ 
ΟἿν διὰ ΤῊΡΒ Βαὰ (:: ἰοἐΐο8 βουλευεσϑ-. ὁ. βουλεσϑ-. ἃ ἰοειὶο δηίὶ- 
4188 τὴῦ τησϊαίθχη 68. Οοίασυμα ἐβουλομήν τολρὶβ δὰ τηυϊαπά τ ἰῃ- 
οἰΐανὶἐ αύδιη βουλενομαι.) ] Εα Ὑμάτέ οπι τή 67." 41} να (εχο διν!οῦ 
Ῥε] οἵὰ ναι δ᾽ΐοσιη δὲ ουὅ δ᾽θγυτω 

18. οπρος.. Ὁ" ὁ1ὴ ὁ ] ἐστιν (α΄) ὁ. ΑΒΟΡ Εα δ] ἐΐ νῷ 80 οορ 4] ΟΥΣ 
ΤΈΡΕΝ Ασαθτβί ἃ] .. ς ἐγένετο ὁ. ὉΚ ἜΚΙ, 8] Ρ]6Σ (Βυγαὶγ 4] γμὶ) 
ΟἿ Τμάγι Ῥδι ἃ] (:: δὰ ν. 8α δοοοιημοᾷ,) 

19. του ϑὲ. γὰρ 6. ΑΒΟ 416... ς γαρ του (ΕΆα οἴη) ϑ'.. ὁ. ΘΕΞΟΕΚΙ, ἃ] Η]ῸΣ 
ΟὨγ Τάτ 41 [χε τῷ 6. ΑΟ... ς [μὴ τῷ χὸ 6. ΒΡΈΡΟΚΙ, οεἷς.. ΟἿγ (οἴ.12080 3) 
οἵα [ δὲ μων .. Ἐα ργϑοῖὴ ὃ (ἃ α ραὶ ἴῃ φιΐ ἐπ υοδὲδ 6δὲ χιιὲ Ρ6Ρ πο8)] σε-- 
λουνανου ς. ΑΒΟΚΙ, οἷς .. ΘΕΡα σιλβανου ἐγένετο (ἰῦ νς γμΐ, ἰΐοτα ροϑῖ 
Ῥ͵ΙῸ 7ε70».) .. Ο ἐστι 

20. ϑεου .. Α 8] ἔεγοἾ" Τμάτε ῥρσδϑῖὰ τοῦ | και ἐν αὐτῶ ς. Ὁ 38 Δ ΕΚΙ, 8] 
ἴοηρε ΡΪ ΒΥ1Ρ ἃ] ΟἿγσ (Ερίρῃ νἱάθ ροβϑ) Ὑμπάγι (ἴῃ ἐοτητη δἷο : οὗ δὴ 
χάριν καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸν τῆς εὐχαριστίας αὐτῷ προσφέρομεν ὕμνον) 
ΤῊΡΆὮ Οδς (ἀδέρηαϊ! οἱ. Βοίοἢ. Ἰ. 1.) ..ὉὉΡ ἃ 6 Ερίρην αν (ηδη)8δ6 γροία- 
ἴδιο Μοίομῃοτα 8ἷο : διὰ γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ τὰς ἐπαγγελϑείσας ὑποσχέ- 

σεις [εἶναι] γίνεσθαι, διὰ τοῦτο φησί͵, καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ ϑεῷ“) 
ΑἸΩὈγχϑὲ κ. δὲ αὐτου .. Ὁ διο καὶ δὲ αὐτοῦ 6. ΑΒΟΕΟ 817 88 νῇ 60 ὉῸΡ 
81] ΜοϊοποΡΙΡΆ 831 (ῃοῃ ἘΡΙΡἢ) δη ΡῈ] ΕἾ] Βοὰ (βγγ ῬῈὲὶ ΕἾ] δὰὰ 
ἀἰοίπιν6) 1 δοξαν .. Ἐα (ἴ βΒαρον Θγαθϑοβ) αὶ δὰὰ καὶ τιμὴν | δὲ ἡμῶν (8] 



δ, ὅ. 

ῬΒὶ 2, 27. 

3832 200. 1, 2, σὰν ποπάππι τϑάϊοτϊς Οοσϊπίμαπι. βετῖροί 

βεβαιῶν ἡ ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς “Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς ϑεῦς, 22 ὁ 

καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος 

ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
2 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν ϑεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυ- 

χην, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἤλϑον εἰς Κύρινϑον. 24 οὐχ ὅτι 
κυριδύομεν ὑμῶν τῆς πιστεῶς, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμὲν τῆς χαρᾶς 

ὑμῶν» τῇ γὰρ πίστει ἐστήκατε. 

Π. 

1 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλϑεῖν πρὸς 
[ - . 2 Α » " -- ε« - Α ὍΝ « }] ὔ . κι ( 

ὑμᾶς. 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραίνων μὲ εἰ μὴ ὁ 
’ - »ν - 2 κά 

λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; ὃ καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ίνα μὴ ἐλθὼν λύυ- 
- τ ἉἫ - 

πὴν σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιϑὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι 

ὁορΡ νροδὰ Ε18 Βεὰ υμεω») .. ΟΙ, 8] οἵὰ δὲ, ἰίοιῃ ἤν 6]. ΕἾΠΡ (ποθὴ 
Ατρτβί δδάαὶ 41) αὐ σίον. ποδίγαιη (υεδ}.} 

21, ΒΟ Ἀ] δ] ᾳ 815 δ΄ ΄νίὰς σὺν μὲν (Β 115. υμιν) .. εἴ. μ. σ. ημ. Ἰεξ 
(ἴα οἷ. ἢ) | νυ" ο καὶ (νυ ταῦ ρῥηἱδῖ και ὁ) χρισας | μας 8Βε6... Β΄ ὑμας 

22. ὁ καὶ (Εα νν τὴἧῖι ρρἰϑῖ καὶ 0) .. ΑΟἾΚ 816 60Ρ Βγγ β0 Ρε-Ἰυβιβ4 5 Ἀϊὰ 
ΟἿγν δὶ οτχ ὁ [ ἀρραβωνα 6. ΒΟΡΕΚ ἃ] αἱ νά ἐγ οἴχῃ... ἴ ἀραβωνα 
6. ΑΕΟῚ, (: οὗ δὰ ὅ, ὅ. οὐ Ερἢ 1, 14. υδὲὶ δδάδθῃιν ἔοσιηδ Ἐπ ὨᾺ] δτὴ νο] 
Ροσοχίραδῃ δαοίογ (δίθ μαδοῦ) : 

28. οὐκετν (Δὺρ 8] ποπάμπι υϑηῖ) .. Βα ἃ α (ποπ τὉϑηΐο ΟὉ7.) ξ 500 8.1 αἱ 
(Θυτρ πον οἱ δαἀ γιμγϑιβ 6.3) Ατητβιθά οὐχ (ἔνε ΑἸ 8] ποπ υεηῖ τήίτα 
Ουνγεἰλιιιηι) : 

24. υμων τῆς πιστ. ὁ. ΑΒΟΚΙ, οἷς .. ΡΕΕ6 120. ἰὑ νᾷ δὶ τὰ Αὐρ ἀτηργδὲ 
84] της πιστ υμων 

ΗΠ. 1. δὲ (δοίμυῖγ δὲ - ἐρίξιγ; οἷ. γαρ Ἰαρὶϊαγ) .. Ὁ" τε | ἐν λυπὴ Ὦ. Ἰ. 6. 
ΑΒΟΡΕΕΟΚΙ, δὶ οοσίθ ρ] ἰΐ νρ ρΡὸ Βυγυ 4] ΟἿΥ Τῇάτί δὰ (οἷ. ΡϑΓ 539) 
81] ΑἸηὐτϑί 8]... ς (ΞΞ αν" 32) γμοϑβὲ ελϑ'. α. ταΐη αἱ νάϊ νἱχ τπὰ (ςορ 
Ροβί ελϑ. πρ. υμ. οτηΐβ80 σαλεν) [ ἐλϑειν ἢ. 1. 6. ὈΕΕ6 8] πγὰ ἴΐ νῷ ΒΥ 
8ο 4] ΟἿγν Τρ ὑρίδὲ,. ς (ΞΞ αὉ 52) ροβί παλεν ο. τηΐῃ αἱ δηΐθ (Θ0Ρ 
ΔΘ. οηὶ παλ.) .. ΟΡ 852 ἴα Ροπ ἴῃ ἢπθ ὁ. ΑΒΟΚΙ, ἃ] ρ].580 βυγυρ ΤΉΘΕΙ 
θάτὰ Οδςο (:: οἴ δὰ 1,15.) 

2, καὶ τις ὁ. ΑΒΟ (00ρ 8.1) Ογγίοι 896 Τυαυηδῖ8,, ς (6}0) κἀὰ εστεν ὁ. 
ῬΕΕΟΚῚ, 8] αἱ να γ οἴῃ ᾿ὖ νῷ εἷο Οὐ ΟἿν Τῃηάσί δ] 

8. ἐγραψα (ς. ΑΒΟ" 17. δι οορ δσῖὰ Πδιηρϑγ δῦ Αγ γϑὲ.. ς (ΘΟ 000) αἀὰ 
υμεν ο. ΟΥ̓ ῬΕΕΟΚΙ, 8] Ρ]ῸῚ ἰΐ νρ ρὺ Βυγ 4] ΟἿγν Τμᾶγι 4] ῬῈ] δ] } 
τουτὸ αὐτὸ (ὈΕΕα νν τ ΚΙ] Ββὰ δηίΐθ ἐ7γρ. ρΡοῃ) 6. Β(ΕΕΟ)ΚΙ, 81 οογίβ 

Ῥίον 'νῷ ξο ἃ] τὰ ΤΗαιν οἴο.,. ὁ ΟΕγ ΤΕΡῺ αὐτὸ τουτο .. Α ὁορ 8: 
ΡΔΓ οἴῃ αὐτο | λυπῆν .. ὉΕΡΑ 81. δ] τὴῦ ἰΐ νῷ Β5γῪΡ ο.ἦὈῬὲ] Βαὰά δὰά ἐσε 



οαπὶ ἸΔοτνί 15. Π 6 Βομιΐηθ ἰποοϑβίο ααἱ γοϑὶραθσϑῖ. 2 ΟΟ. 2, 12. 888 

ς -ν - 

ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. 4 ἐκ γὰρ πολλῆς ϑλίψεως καὶ 
-» ’ " ἀξ’ ἐς ᾿ - , » ͵. κΚ 

συνοχῆς κάθθιας εὐθαψὰ ὙΡΙΣ διὰ πολλῶν δακρυων, ὀὺχ ἵνα λυπὴ- 

ϑῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἴγα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 

ὅ Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, 

ἔνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Ὁ ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἢ ἐπιτιμίᾳα τ οο δ, 8. 
΄ » {42 

αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, ἴ ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρέ. 

σασϑαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποϑῇ 
ὁ τοιοῦτος... ὃ διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι δ8ἰς αὐτὸν ἀγάπην᾽ 
9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν. δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς 

7 ε ᾽ ᾽, 59 τ ᾿ 2 ὅς Α Α 3 λἫεα 

πάντα ὑπήκοοί ἐστε. 10 φῳ δέ τι χαρίζεσϑε, καγῶ" καὶ γὰρ ἐγώ ὁ 

κεχάρισμαι; εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾿ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ ἀχοιστου, 11 ἵἥϑαὰ 

μὴ πλεονεχτηϑῶμεν ὑπὰ τοῦ σατανᾶ᾽ οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα 
ἀγνοοῦμεν. 

12. ᾿Ελϑὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, λοι 18, 8, 

λυπην (-πή Α1 ταῦ) [ σχω 6. ΑΒ 8] ρΡΙ]υ8᾽9 ΟἿγ (ὁ6{.110553) ΤῊΡΗ Οδούοτι 
.«.ς ἔχ 6. ΟΡΕΕΟΚΙ, 8] Ρ] Τῃατγί δια {:: ποσ' ααἰάοπι ἰΙο60 ἐχὼ αριΐαβ 

νἱάονὶ ἀδοὈδι) | αφ .. Εα (ἔ αὶ νᾷ 46) ἐφ 

4. τὰ αἱ νν τὴῦ ρὑρἰδ' αλλινα γν. τὴν αγ. | εἰς .. Εα προς 

ὅ. Ὁ" οὐχ ἐμιε ] ἀλλα 6. ΑΒΟῚ, ἃ] τῆι .. ς αλλ ς. ΒΕΕΟΚΒΙΙ 4] αἱ “ταις ΡΙ 
Ι Εα ενὰ μη ἐπιβαρων 

6, ἡ υπο τ. πλειονων (Ο πλεόνων) .. Ἑα δὶ ΔΕ ΤΟ τὴ 

1. μαλλον ς. ΟΚΙ, 8] αἱ νάἐτ' οπιῃ ἢ νρ' 600 ΒΥΓΡ ἃἱ ΟἿν Ὑδάτι (δὰ ἢ. 1.) 
Ὁ 8πὶ ΤΏΡΗ Οδο ΑἸηδτϑί 4], ἰΐθπι ροϑύ μὰς ῬΕΕα 4 6 βὶ ρὸ Τμάνιξ., 
Τ,η94 τηῖπ οἵη ὁ. ΑΒ 80Γ Αυρ 

9. και (119. δι 5ὸ ΟΡ β.Υ Τπάτγεὶ Οοο Αὐηδτδὲ θαι] οτ) ἐγραψα .. 

Εα 81. ἢ 5ὶ ὁ0ρ 8] Οἂν Τμάτί ΡῈ] Βεοὰά δαά ὑμεν (Εα ὑμῶν) [ὑμῶν .. Ἐα 
δ Ῥτϑϑῃ παντων | εἶ δ. ΟΡΈΒΘΚΙ, οἰο... 188 ταϊἢ ἤ ς.. ΑΒ, 109. ὡς, 
80, οἵηῃ , ' 

10. καγω 6. ΑΒΟΤῬῈΕ ἃ] Ερίρῃ457 Ον Ῥδῃ.. ς καὸ ἐγὼ 6. ΟἾΕΘΚΙ, 8] 
Ιοηρθ Ρὶ Τμάτε αἱ | ὁ (0 δϑῖῃρνΡ οπι, Ὁ ἢ 812 ω) κεχαρ. (416 ΟἸγοοπι 
Τμάνιοἃ Αὰρ οὐχ ὁ κεἔχ.) εἰ τὶ (Αὰὺρ 8ὲ οιζ; ΔΘ ῚὮΡΡ φιοά) κεχαρ. (413 

δοίμτο ΑἸὩΌ2 Ῥδοἱ ομὰ δἰ τὸ πέχ.) 6. ΑΒο(υἘ)εα 41 ἰξ γβ Ῥϑτα Ηϊοιϑ8 
Απιδτϑὲ Ρ8] Ῥϑοὶ Θυδεϑὲ... ς (ΞΞ- 6" 52) ἐν τε κεχ. ᾧ κεχ. ας. ὑὴ͵᾿ἢὯΕΚ 
νίᾶς δηΐθ) κι, 84] ἰΙοῃρα Ρ] ΒΥ.Ρ Αἱ Τῃαγὺ ΤῊΡἢ Οδθς (ἀδέδπαϊε Εοίοῃ. ]. ..) 

.. αἰ δ᾽ ΑἹ (Ερ᾽ρμ451 διότι εἴ τε κεχ., δε ὑμ. κεχ. ἐν πρ. χυ) 
11. πλεονεκτηϑωμεν : ἃ 6 ἔ ρὶ (Β} Ὁ αἰ) νᾳ Ηΐϑσ δἱ οἰγοιιηιυθηϊαηιιῦ, ΕΒ; τὰ 

Αταδτδὲ Αὰξ ἃ] ροδβϑἰ ἀδαπιι 

12. 1, 8] τροαδα | εἰς το εὐα77. .. Βα Ῥδπηὶ δια τὸ εὐαγγ. (ἰΐ νρ ΡΡ δὶ 
»τγορίον δυ.), ὈῈ δια του ἘΣ ελ δ | κι ϑυρὰας μ. ανεωγμενῆς (ΕΥ̓ ἀἰγ 

αἱ ἡνεωγ(..)... ΕἘα καὶ ϑυρὰ μον ἣν (Β βῖρον ἣν μαθεῖ 8861) εωγμενῆ 

(1ι ὙΕ δτεπι νοπΐθϑοηι -- δὲ οϑέϊμην ταϊλὲ ἀροτγίωηι 688εὲ [ᾳ 488. αρ.}} 



884 200. 2, 1. Τιϊαθ. Οὐοςν ἰῃ τηοτσΐϑε δέ ἴῃ υἱΐϑηι, 

τ,δ... καὶ ϑύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, 18 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ 
πνδύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν μὲ Τίτον τὸν ἀδελφόν μον, ἀλλὰ ἀπο. 
ταξάμενος αὐτοῖς ἐξηλϑον εἰς Μακεδονίαν. 

0ο13,6. [4 Τῷ δὲ ϑεῷ χάρις τῷ πάντοτε ϑριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ 
Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν 
παντὶ τύπῳφ᾽ 1 ὅτι Χριστοῦ δὐωδία ἐσμὲν τῷ ϑεῷ ἐν τοῖς σωζο.- 
μένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 10 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ ϑανάτου εἰς 
ϑάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωή». καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἰκα- 
γός; 11 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ 
ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ ϑευῦ κατενώπιον τοῦ 

ϑεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 

18. (ς ν. 18. ἱποῖρὶἐ δ ἀλλά, Ὡοῃ ἰΐα νρ) τω (1. ἃ] τοὺ) μῆ-.. 9ᾺῈ 17. 8.Ὁ8 
ἐν τῷ μη, οἾ" (819) 78. ΤὙπάγιοα του μή | Ὁ" ευρισκειν [ Οὗ 82 οἵη μὲ 
ῬΘΥ οὐσόσοι Ϊ αὐτοῖς .. Καὶ Οἵὴ 

14. ΡῈ ϑριανβευοντι 

1δ. τω (4Α] ἐν τω) ϑέεω .. Καὶ Οἵ 

10. ΡῈ οσμην ὈΪ8 ἐκ ὉΪ8 ὁ. ΑΒΟ 817 οοὸρ δοῖδυϊν (ἴθ ρῸ Βθ6 1060) ΟἿ 6πι 
ΟΥ" Ὁ141148 (566 ος Ἰοοίΐο θο1) Ογγδάοτ 808 ΡΒ ]οδΥΡ ΜΧ 1.88 (ρτ 1ος 
απο) ατὰ Οτἰδὶ ταΐπὶ ΗἩ}] ΕΡΡΆ .. ς οἵὰ 6. ΕΧΟΚΙ, 8] Ἰοηφο ρὶ] ἰϊΐνε 
βο βυγ 4] ΟἿγ (Δα ἢ. 1., βεὰ 7, 27.8ϑν μυ ἴος εχ)ὶ Ἐμάσι 3 ΤὨρΡὩ Οες 
1εἶπὲ ἃ] τὰ. Ὀοίοηάϊί Εεΐοῇ. 1. 1. 

«11. πολλοι ς. ΑΒΟΚ ἃ] Ρ] α 6 ἔ (ᾳ οσεέογὶ ἐ ρζεγίηι) να σον ἃ] (ρο μέ φωΐάαιιὶ) 
Ὁ ϊάπιδὶ δ (ΤΠ Ρἢ δ ὡς πολλοι) Οοοῖχί [γτἰμὶ Ἡΐοσ ἃἱ τὰ. Οὐ Ἀϊὰ 

ταδὶ 122; πρλλοὺς δὲ λέγει τοὺς ἀπατῶντας διὰ τὸ χυδαῖον" καὶ γὰρ 
αὕτη ἡ φωνή, λέγω δὲ οἱ πολλοί, ὁμώνυμος οὖσα, σημαένεε πλείονα. 
λέγεται γάρ ποτε ἀντὶ τοῦ τινές, ὡς ὅταν ὃ κύριος λέγῃ Πολλοὲ ἐροῦσί 
μῶρε ἐν ἐκ. τ. ἡμέρᾳ" ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τῶν πρὸς ὀλίγους διαστελλομένων, 
ὡς ἐν τῷ Πολλοὶ μὲν κλητοὶ οἷο. δηλοῖ ἡ λέξις καὶ τοὺς πάντας, ὡς ἐν 
τῷ Ἴδσπερ γὰρ διὰ τ. παρακ. τοῦ ἑνὸς ἅμαρτ. κατεστάϑ. οἱ πολλοί - 
δηλοὶ δὲ καὶ τοὺς χυδαίους, ὡς ἐν τῷ προκειμένῳ, καὶ τῷ Μὴ πολλοὶ 
διδάσκαλοι γίνεσϑε οἷς .. Ο΄ λοίποι 6. ΡΕΕΘΙ, 8] ρ]ιι880 ρ' (νϊ6 δἰ). 
ΒΓ ΙΓ 4] ΟἿν ΤΠάτι 4] [ αλλ (Β αλλα)ὴ ὡς (οπι Βα 46. ἰΐ γᾷ Θ0ρΡ δὸ Ιτ 
ἴπιί 4) 1δὲ ογηη) εξ εἰλ. (-γενας 6. ΒΙ, οἷο; ΑΟΡΕΕΟ -νιίας) αλλίεα ἀε ἔξ 
ἴα ἀοτηϊὰ 4] ΒυῪΡ [ΒΥγ7 8. 66} [τἷπί ἃ] τὴὰ [Ὡοπ ΗΪ61] οπι) ὡς [ κατένω- 
πίον 6. ΘΕΕΘΚΙ, 8] ἰοηβδ ρ] Β858,ὅ2 ΟἾγ3 Τῃάγί δ (βοα ΠὨδιωϑᾶ και 
ἐνωπ.) 8] .. α΄ Τωῃ κατέναντι 6. ΑΒΟ 4] (οἷ. 89. αἰτατθᾳ) Ὁ ἀταβὶ (φὰ 
᾿ 1 ε ΟἸΓΙΏΟΒΟΙ [τοῦ 866 6. ΡΛ  ΈΕΟΚΙ, 81 Ἰοηρ6 ρὶ ΟἿγν Τμάγε δὰ 

. 609 1ὴ οἴῃ 6. ΑΒοϑΐ 4113 ΠΗ  ἀπιδὶ Β88 (:: δηΐβ ̓ ΒΕΑΘδΕαΘΙΣ ϑεου 
ὨΘΙῺΟ δαα του) 



1ρ58ὶ Οονῖηίῃ!: οοτπηπχοπἀϑίϊο ᾿8}}1. 2 (0.8,4, 888 
--- -- --Ἕ.-...ὄ. ----- Ὁ ὁ... . ὄ-.....ὄ 

᾿ ᾽ . 

1 ᾿Αρχόμεϑα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρήζομεν ὥς 
- - « - Ἁ [4 «᾿ .- 

τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν; 

2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, 
γινωσκομέγη καὶ ἀγαγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ὃ φα- 

,. Ο 3 Α 3 4 ἊΨ - ε )» ς - 

γνερούμεγοι ὁτι ἔστε ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακογηϑεῖσχα νῳ ημῶν, 

ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι ϑεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν 
λιϑίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίας σαρχίναις. 4 πεποίϑησιν δὲ τοι- 

1Π. 1. συνιστανειν ο. ΑΟΡ Ρ ἜΚΙ, 8] Ἰομρ6 μ}] ρΗ ππὰ .. Εα Τμάτί (64: 
-στανειν) -σταναν, ῃ -σταν ο. ΒΡ." 413 (οἴ. ΠὨ᾽ἀπιαὶ οἱ οι 864 αὰ ἢ, 1.) 
[ ἡ μὴ ς. ΒΟΡΕΕΑΟ 81. 81.46. 61." 80. δἱ πιὰ 1 νε (ακέ πωπιφιϊά) ἰΐθτη 
αἱ νάϊτν 4] ογῃ Τπάγὶ ρῥρἱδί (ΑἸη Ὀσδί περιχια Οὐ ἶ880 αμϑ)... ς (ΞΞ αὉ 
5.2 β6α 67) εε μῆ α. Ακι, ἃ] αὐ νὰν Ρ] Οἢγ δ 41} χρήζομεν .. 1, αἱ 
-ζωμεν. ΟΥ̓ οαι8θι; ἔσως ἐρεὶ τις, φησίν, ὅτυ ταῦτα διεξερχόμεϑα βου - 
λόμενοι ὑμῖν ἑαυτοὺς συνιστᾶν κι παρατίϑεσϑαι. εἰ μὴ χρήζομεν (κατ᾿ 
ἐρώτησιν ἀνάγνωθιεἶάρα μὴ χρήζ.) ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν πρ. ἑτέρους ἢ ἀφ᾽ ἐτέ- 
ρων σπρ. ὑμᾶς συστατ. τουτέοτι παραϑετικῶν ἐπιστολῶν; Τίοτα Ὁ ταδὶ 

- δοκοῦμεν καὶ ὑμῖν πεφανερῶαϑαι ὡς οὕτως ἔχομεν γνώμης" εἰ μὴ 
ἄρα οὕτως διάγετε ὡς δεῖσϑαι συνιστάσης ἡἂς ἐπιστολῆς πρ. ὑμᾶς. 
οὕτως δὲ φανερὰ τὰ καϑ᾽ ἡμᾶς ἐστίν, ὡς μήτε ὑμᾶς συνιστᾶν ἡμᾶς 
ἄλλοις μηδὲ ἑτέρους ὑμῖν οἴο. [ὡς ὁ. ΒΟ ἜΞΒΟΚΙ, 8] ΡΙ6γ Οὴγν Τπατί 
δίς .. μη ὡς [περ] 6. ΑὉ" 413} συστατίκων : 85 ΑΒΟΚῚ, οἷο... ῬΕΕ6 
συνστ. [ συστατικων (Ὁ" -κας, σιηστ. αὐ Δηῖ8) ς. ΕΕΟΚΙ, 8] ρ]ογῦ ἃ 6 

([ βὰρ. ατδβο) ρὶ ρὸ βγεῖ 41 ΤὙπάγεοοά τὴ 4] (Ογθοα ἐπήγαγεν “ὃς 
τινὲς πο. ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν ἐπιστολῶν πρ. ἄλλους). Ῥτδ6- 
ἰογϑὰ ὰ ἔ(βαρ. ατδθο 8) αὶ δἀὰ ἐπιστολων, ἰΐθιη 28. ΠΡ ΒΥΥΡ ὁ. ΟὉ. 
προς ἕτερους .. αὉ [μη 49. οἵη ο. ΑΒΟ 17. 28." 61." 80. νβ 600 τη 
ΟὨν Τηάγὶ ΑτρΥϑί 8] (:: αὐ τηο]θϑέαη οὐ οθδίαγ; ΟἸΑΥ Δ{18 οα888 
ΒΘΙλΙ ΘΙ 1] γα η ἔα 1886 Ρα10) 

2. ἐνγεγραμμ. οἷ μος 1000 δ ν. 88 ὁ. ΑΒΟ (886 1000 οογίαπῃ 68ΐ, ρὲ νἀ τ) 
Ὁ (β6ς Ιοσο ἢ )Ε (ΡΥ ἰδῃΐαμη Ἰοοοῦ) 6... ς μη 49. εἐγγεγρ. ο. (Ὀ ΕΥ̓ 

866 1060) ΚΙ, 8] οΟΥία Ρ]Ὲγ [ἡμων 886... 17. 219." ἀοιη!αὰ δ 6 [ἢ ΤῸ 8] 8. 
υμωὼν [ παντων.. ἙἘα Βὶ τῶν 

8. ἐνγεγραμμενὴ (νἰὰ 6 δῃϊ6) .. Β 67. κ᾿ 74. ἔνᾳ 81] Ἠΐδυ 813 ργϑδπὶ καὶ 

ον Καὶ Δ] Ὀϊάπιδὶ γεγραμμενή, ἰίδτῃ (αἴτοη 106) δογίρία ἢ νρ ] πα Γγ 

πλανξεν ὈΪ8 [ αλλ 6. ΑΒΟΡΕΕΘΙ, οἷς... ςθ (θα 6 82, πο ς) αλλα ὁ. 

τοΐῃ υἱ νά ν 4114 [ καρδιας ο. ΕΚ 8] Ρ] ἰΐ νε δοὸ (Ἄοογαζιηι) ΟΟΡ ΒΓ 8] 
Ον ἢ) 141146 Ἐπ8 (ἀ6 πᾶσί. Ρα]. 18. - ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν ὡς ἀληθῶς καρ-- 
δίας σαρκίναις, ψυχῇ τε διαυγεῖ καὶ καϑαρωτάτῳ διανοίας ὄμματε 
καταγεγραμμ.) Ογτβα05 (βρεᾳαθηῖο σαρκέρης) οἴ858 ΟἿγ Ὑπάγι δι 4] [τἰδὲ 

ΤΙΒΟΒΈΕΝΡΟΚΕ. Ν. Τ. Εάϊ, 1. 258 

ὅδ. 13. 

1 ὕοθ9, 3. 

5Ὲχ 81], 18. 



88 2060.8,58. γ᾽οῖαβ οὐ που ἔοθάαΒβ, ᾿ἱξίοτα οἷ βρί τ π8. 

- - ͵ 3 ΄ « 

αὐτὴν ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ϑεόν. Ὁ οὐχ ὅτι ἱκανοί 
3 ’ ’ Σ᾽ ἐ ἊΝ. ς » 2 3 ϑ  ἐ ε ’ 

ἐσμεν λογίσασϑαί τι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὡς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανύτης 
-«- - μὲ ε ς “- ’ “ 

ἡμῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 0 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς δια- 
᾽ ᾽ Ἔ Α ’ 3 ’ 

1ο 6,68. ϑήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος" τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, 
4 “- -- 3 - [4 ᾽ 

τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. {ὦ εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ ϑανάτου ἕν γράμ- 
᾽ Ρν ᾿ ᾽ 

“Ἐχ 84,39 εα, μάσιν ἐντετυπωμένη λίϑοις ἐγενήϑη ἔν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασϑαι 
4 " φ.. 4Ἁ 

ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον ωῦσέως διὰ τὴν 
- - ΕΗ 4 -- 

δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, ὃ πῶς οὐχὶ μάλλον 
ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 9. εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς 

’ 'δ, ἃ “- - ;᾽ [4 ᾽ -«-ᾧὡ 

καταχρίσεως δόξα, πολλῷ μάλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαι- 
’; 3 ἔα 0 Α Ἁ 3 ’ ᾿ ; 3 ’ 

οσύνης ἔν δόξῃ. 10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τού- 

ΗΙ] δὶ τὰ... ἴῃ -διαις 6. ΑΒΟΡΕΟΘΙ, 8] πῆὰ ΒΥΥΡ (ἐπ ἐαδιιζὲβ σαγηεῖδ, ἴπ 
οοταϊδιι8) Οος. ΟΥ̓ Τμάτίδοπι ; ἡ μὲν γὰρ [διαϑήκη) πλαξὲν ἐνεκολάφϑη 
λιϑίναις, ἡ δὲ ταῖς λογικαῖς ἐνεγράφκη αρδίαις. Ἰΐοτα Ὁ άταδξ : οἱ γὰρ 
ἠλίϑιοι τὰς ψυχὰς ὡς πλάκες λέϑεναν δέχονται ἐκ μέλανος τοὺς τύ- 

πους" οἱ δὲ εὔεικτοι πρὸς συγκατάϑεσιν τῶν ϑείων ἐν καρδίαις σαρ- 
κίναις τουτέστιν αἰσϑητικαὶς δέχονται γραφὴν τὴν ἐκ ζῶντος ϑεοῦ 
πνεύματος εἰς 

4. ἔχομεν .. ἃ ἔχω (48. ἐχωμεν) : ; 

ὅ. λογισασϑ. ς. ΑΒΚΙ, αἱ Ἰοῃρθ Ρ] ΡΡ τὰ .. πη -ζεσϑαι 6. ΟΡΕΓΡΆ 8] | 

αφ εαυτ. (139. ΒΥ Αυρὶ οτη) ἢ. 1. 6. ΑΡΈΕΡΟ ἰἐ νῷ ρὸ ρρὶδῇ,, ΒΟ 8] 600 
δττὴ Β88 Απίΐοο 46 απ ὑκαγνοι, ἰΐθιη ς ροβί ἐσμὲν ς. ΚΙ, 8] Ἰοηβο ρμ] 

ΒΥΥΡ ἃ] Ὠ᾽1ὰ ἢν Τμάτίὶ Π πὶ ἃ] | Β οἵὰ τε (ΟἿΣ δηΐβ λο7. ροῃ) [ὁ οπὶ 
ως ] εξ αὐτων ο. ΒΕ6 8] .. ς εξ ἑαυτ. ὁ. ΑΟΡΈΚΙ, 8] Ιοηρθ ρὶ]ὶ ΟἿγ 
Ἐπατί Α] " 

θ. ἀποκτέννει ὁ. ΒΘΚ 46. δ] αὐ νὰϊν δαεὺ τυ Π14 τη] ΟἿγΥ τΔ086 3, 1ἔρηι 

αποκτένει (πὸ δοσθη απ Πα Θηῦ ΡΛ, 81) ΑΟΡΕῚ, 8] αὐ νὰ τ Ρ] Οτπιβ 
οὐ Τὰ ἀποκταίνεε ἃ6 οοπίθοίαγα .. ς -χτείρει 6. Β 8] ρα ΟΥ 8] πιὰ 
(οογίθ βίο δά βαη) 

7. γραμμασιν 6. ΑΟὉ ΘΙ ΈΚΙ, 4] αὐ να τγ οταη ἰξ (Β6 ρ' νἱά6 ρΡοβί) νῷ 
80 οορ δβυγὰϊ αἱ αἱ ναἰγ οπιη ΟΥὐϑΜδςο ΕΡρ᾿ρ 698 Ὁ: τδὶ ο(2985 Οἢγν ΤὨάγι 
Πᾶπὶ Αἱ ρρίδι,. 15 49. γραμματε 6. ΒηἾΕα (ρ {ἰξέεγίβ ὁ ζἰέδγα) [ Ἑὰ 
τετυπωμενη  λιϑοις ὁ. ΑΒορῖξα 17. 67. 78, 80. αὶ ΟΥ3 (359) Ἀϊὰ 

(εἰ. πιδῇ ἘΡῚρ 598 Τηάγὶ Αὐρὶ .. ς (6090) ργϑθίωη ἐν 6. οι ἜΕΙ, αἱ 
Ἰοπβθ Ρ] νυ Ρ]εγ (864 νᾷ 8] οἵῃὴ ἐν δῃΐθ γραμιμ..) ΟΥὐἱ Μδὸ Ογ ἤδη δὶ 

ῬΡ δὲ γηὰ (βϑὰ Απηρσβὶ 8] οτὴ ἐν διπΐθ γραμμ..) } μωυσεως 6. Βοε(μουσ.) 
ΘΚΙ, ἃ] Ρ] .. ς μωσ. 6. ΑΒΕ ἃ] ρὰ Ὁ" δοξην ᾿ 

9. η (112. οπι) διακ. ο. ΒΡ "δ ἜΚΙ, δ] Ἰοηρο ρμὶ ἔς γε ΟΡ 8Ὸ Δ} Μίδο 
ΟἿν Τηάτγε δῖ 8] Αὺρ Ρ6ὶ δ]... ἴῃ τὴ διακ. ὁ. ΑὐρἘα δ] ἃ 6 δ 
ἔᾺΝῚ βγχαῖγ Οὐ ΟΥγίομι05 6 (Οτίπι Ατηδτβὲ βθάὰ] ἐπ ν61 δα πιέηἰσίογίο) 
] δοξα (νρϑἰχὶ 4] Ῥοὶ ἐν δοξη) .. Ὁ ἜΣΘ νῦν πὰ ρρ]8ἱ δἀὰ ἐστιν περιεσ-- 
σεῦυεν .. ὍῈ 818 ὁ καὶ ΒΥΤΪΓ 4] Μδὸ Ατηδγϑί Δ] σπερισσευσεν ] ἐν δοξὴη 



ψοΐαμι Μοβίβ ἰπ (τ βίο κυ] ἴαμα. 9 ΟΟ. ὃ, 18. 9817 
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» ’ σ - ε ’ ᾿ »Ἁᾳ Α 
τῷ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δύξης. 11 εἰ γὰρ τὸ κατ- 

αργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 

12 "Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεϑα, 
᾿ 3 ᾽ .. “- 9 » ᾽ 25. 4 ᾽ 

18 καὶ οὗ καϑάπερ ῆωὺσῆς ἐτίϑες, κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον “Ἐκ 8ε, 88. 

αὐτοῦ, πρὺς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ 
᾿ 1 4 γη4}} 9 ᾿, ᾿ , , « 4 

καταργουμένον. ἀλλ᾽ ἐπωρώϑη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ 
“-Ο ὔ { Α -- ὡν Ξ 

τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς πα- 
" ’ ’ Α ᾽ ᾿ ΄ - 

λαιᾶς διαϑῆήκης μένει, μὴ ἀγακαλυπτύμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταρ- 
κ : - . ’ ς ἢ ΕΣ 

γεῖται᾽ 1Ὁ ἀλλ᾽ ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκεται ἡωῦσῆς κά- 
2. δ ᾿ , .ϑ -- -»Ἤ ὦ ε», 5)“ 9 ,ὔ 

λυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται" 10 ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ 
πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 11 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά 
ΕῚ 5 τ Α ᾿ - , 3 ’ ς - Α ὥ 

ἐστιν᾽ οὐ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίον, ἐλευθερία. 1δ᾽ ἡμεῖς δὲ πάντες 

ς. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ρ]6Υ ᾿ νῷ ροὸ (4 φίογία, Βοἃ σοα 4118 ἐπ σ707.) οΟΡ ΒΥΣ 

ὉΓ 6] Οτΐοι 4.» 448 Μὴ. Οἢν Τμάνγιὶ Πδπηὶ 4] Ουἰμὶ 4, 485 Αγη γέ δ]... [,ἢ 

Α9. οἵῃὴ ἐν 6. ΑΒΟ 17. 89. 617." 80. [0] 4] (Οτἶοιι αρ ὟΝ 81) :: δ] πϑς 

περισσ. ἐν Ὧθ. περισσ. ο. ἀδῖ. Βυςῖ; ΡαΑββίτη ν6͵Ὸ ἐν ἃ ἰθϑί τὴι 8ΔὉ- 

ἰβδοῖαπι οδί, υὐ ο 1, 18. 

10. οὐ 6. ΑΒΟΡΕΕΟΚΙ, 41 ἰΙοηθα Ρὶ] βυγαῦ οὸΡ ρὸ 81] Οτϑ Μδο ΒΒ 8] τηπ 

ΗΐϊουΣ Αὐξ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 82, βοά 65) οὐδὲ 6. τιΐῃ τὰ ἢ αὶ (ἃ 6 πο) νῇ δ] 
ΟἿ (πομπῖμο803) Τηἀοίϑπο (ουδὲ γαρ) ΤὨρΡδ4 |εὐνέχὲν ὁ. ΑΒΌΕΕ 6 8] 
τὰ Ὠϑιὰ .. ς ἐνεχὲν 6. ΟΕ ἾἾΚΙ, ἃ] ρὶ Οἵ Αἱ τὰ 

18. οὐ .. Ἐσ οὐκ] μοώισ. 6. ΒῈΕ ("μουσ.) Εϑ6ΚΙ, ΑἹ Η] .. ς μωσ. α. ΑὉῈ 8] 
ῥα | ΓΘ, 8] Οδς εἐτιϑή | αὐτοι! 6. ΑΒΟΡΆΚΟΙ, 8] ΟΠ στλοβο5 ΤΠ Άτη ΤῊΡΗ 
Οες.. ς ἑαυτοι 6. ΡῈ ἃ] Ρ] Οἷν Τπάγι | τὸ (0 Ἑα οἵῃ) τέλος... ἃ ἢ 

(864 βιρ. ατ. βπεηι) νᾷ ΑἸ τϑὶ 6 (ηοη 812) το προσωπον 

14. 8 αλλα ] κὶ Δ] ΤΒρΡΗ ἐπωρωϑησαν ] ἡμέρας 6. ΑΒΕΡΕΡῈ 8] τὴῦ (ἰ᾿ τῷ 
ΟΡ δἱ ἔδγθ οὐβῃ) ΟἸ οῖαῃ ΟὙγεξίδρ 297. 840 οι άθδ ΑἸ θΥβὲ 4] ..ς (ΞΞ αΌΤ 
52) οἵὴ ὁ. Κα, ἃ] γὶ 1)}14 Ογγὰτγ (μεχρν γὰρ σημ.) Βαβ8»94 ΟἿγ Τμάγι 
δ δὶ Τοσγί Αὐτοὶ | ἐπι (εἰ. Ογγῖθε ἃ] τὴ) .. ΡΕΕΟ ΟἿγ ἐν (ἴ[ νῷ 

εἰς ἐη) [ὅτι (1 νᾷ δον βυγυῦγ 4] φιοπΐαπι, 50 παπι). .. ς (ΞΞ- 6}}) ὅ, τι 

15. ηνικα 6. ΘΈΕΘΚΙ, ἃ] ἔδσθ οἵη Εἰ 86 88801 ΟὙγεΊθρ 297. 880 οι(βάἀθῦ ΟΥΥΝΡ 
Οδο5 Οἢγ Ὑμάσγιβ δῖα ΑἹ... πη δἀὰ αν 6. ΑΒΟ 17. 81. ΟΥΞ Ογτγϑδάοτγθ 
Ὑπάγι! πἴοθρῃ [ ἀναγινωσκεται ο. ΒΟΚΙ, 81] ἰΙοηρα ρμὶ Επ8988801 Ογγϑίδρῃ 
018 οιἢά Ογγδγ Οκθ8 ΟἿν Τμάχι θ δὴ ΤῊΡὮ .. η - σκῆταν 6. ΑΒΟΡΕ 8] 
ἔεγοῖδ Οὐ Ογγϑάου ΟἸγπιοβοι Τμάτγι (εἴ. 1 66Ρ}}} Οδς [μῶώισ. 6. ΒΟΡΕΕ 
(μουσ.) αΚ αἱ ρὶ] .. ς μωσ. 6. Αἵ, δὶ ρα | κένταῦ (ἢ. ]. οἱ. Οὐ Ευ85688 

Ογ βϑορ ἃ] ρη)... Ὁ δε ΕΡΟ ἴὉ νρ 4] ρρἷδὲ δηΐβ ἐσ βοὴ 

16. ηνικα δ᾽ ἂν (ἃ δὲ εαν, δὲ Ββῖπε αν ὁ Μβς Βεβ8,44).. Βα οτα (β[6) δ᾽ 
ἂν (Ὁἱὰ οταν δε, ΟὨγνἾ οταν «οἵ 4110} οτε δὲ) 

17. οὗ... Εα που (:: οἴ δὰ Εο 4, 1ὅ. ὅ, 20.) κυρίου .. 88. 85. 864] 

ΟΠλ ..1, τὸ αγιον Ϊ ἐλευϑερια ο. ΑΒΟΏ" 17. ΟΥ,ἘῪ ΟΟΡ ΒΥ ΟΥΥ ΝΥ͂ΒΒ 
(ς. Εὐυποι. 7.) .. ς (6090) ῥγϑβϑιηῃ ἐκὲν ς. Ὁ ΌἜΒ ΚΙ, 8] μετ οἷ νῷ 

35 Ὁ 



888 200. 8, 18. Ἐνδηρδὶΐαπι δ] ἐθτῖ8 ἐθοΐαμι, δ᾽ ἑοσὶβ δροσίμῃ. 

ΠΕ ΜΕΕΙ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπεριζόμενοι τὴν 

αὐτὴν εἰχόνα μεταμορφούμεϑα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καϑάπερ 
ἀπὸ κυρίον πνεύματος. 

ΙΝ. 

1 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καϑὼς ἡλεήϑημεν, 

οὐκ ἐγκακοῦμεν, 2 ἀλλὰ ἀπειπάμεϑα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, 
μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ 
ϑεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληϑείας συνιστάντες ἑαυτοὺς πρὸς 
πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. ὃ εἰ δὲ καὶ ἔστιν 
κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κε- 
καλυμμένον, 4 ἐν οἷς ὁ ϑεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ 
νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγ- 

80 ΒΓ 41 Αἰ ΕΡΊρΒ9Ὸ3 ΟΥγθίδΡρ 5391. 840 ρεβάθθ Ὁ} Α]ταδεθ ἃ Ἡ 4.58»41 ΟἿγ 
Τμάτγί θδπὶ 4] Οτἷπί μρἰδῖ ρτὴ 

18. Βα αποπτριζομενοι... δο ἐνοπτριζομεϑα [Α 38. ΟΥ"»731 Μας Οὐἷαί 
μεταμορφουμενοι [ καϑαπερ (οἴ. Οτϑ αἱ πιὰ)... Β χαϑοωσΖτερ 

ΙΝ. 1. Εα αὑτὴν γΡΥ0 ταύτην [Ε 8] ἐλεηϑημεν Ϊ ἐγκακουμὲν ὁ. ΑΒΡἘ6 
8] (ἐγκ. ΑΒ 81; ἴα ἐνκ.: οἵ 4, 16. υδὲ υ" ἰδπίατμῃ ἐνχ. ΑἸΙοσ 1ωο 18,1. 
64] 6, 9. Ερἢ 8, 18. ὃ ΤῊ 8, 18.) .. ς ἐκχακ. 6. ΟΠ ἜΚΙ, 84] Ρ] ΟἿ 
ΤΠάγί 8] (:: να τγ βαῆϑὰ αυϊάσηι νἱὶχ Οἰ ΟΥσΘ ἐγχ. οἵ ἐκκ., αἴγϑᾷ. ν61Ὸ 

νοχ οϑί σϑοθῃίοῦ οὐ γαῖϑ, πἷϑὶ ααοα Ρ8.]]0 τη 0185 ἱπν ΩΣ ἐχχαχ. 

Δριυὰᾶ δβουϊρίογοβ δοο] εβί αϑίοοβ. Τδίηθῃ ἰάσμῃ ἴῃ Πἷδ αίᾳ ἴῃ Ν. Τ΄. δοοὶ- 

ἄογο ροίυϊς αὐ οδα τϑοθηΐζίουοβ ἐκκακ. ἰγϑαιυθηίαυθηϊ ὑΤῸ ἐγκ. ΠἰΌτο- 

Τύτη δΔΏΓ 881 ΟΣ ΠῚ, ασογατα δυοίοτ᾽ἴλ5 ἢδὸ ἴῃ ΓΘ τὴ πη 6 Π 6 ρ] ρα η δ 

οδί.) Οείδχυτη δὶς νουίοσαηῖϊ: πο ἀφβοΐίημιβ (ἃ α ἀ6766.) ἃ ὁ νρ Τοτσί 8]; 
ποπ ἀφπβοίαπιιβ ἢ νρ Αταθυβϑὶ ἃ]; ποὴ ΤΉ νπιθηιτ τ ΑῸδ; ρ5ὺ πον ἢαπιιιδ 

8εση 68; ΒΥΥ ποΉ, 68ὲ ποδὶβ ἰαφαϊιμηι. 

2. ἀλλα 6.4 (νά [1) ΒΟΡῈ εἴα... ς αλλ 6. ΕΟῚ, 81] οοτγίθ Ρ] [ κρυπτα.. 

Κὶ ἐργα ] συνισταντὲς ὁ. ΟρἾΕα 117. 89. 98. (ΟἿγ δρ ΥΥ 81) .. Β «ἰΐδτῃ α 
να γ βοᾶὰ ποὴ βαι8 ᾿ἰααοῦ) 67. 4] -στανοντες .. ς -στωντες ο. Ὁ Ὲ 

Κι, ἃ] Ἰοηρθ Ρὶ Οἢγὺϊ8Β Τηάγι 4] (ο δὰ 6, 4. οἱ δ}101: τοᾶρηδ αδίαμα 
ΒδΥὰΠὶ ΓΟΥΠΔΓΌτη ναυδίῖο 680) [ Καὶ οαχλ ανϑροπ. 

4. αὐγασαν 6. ΒΕΟΚΙ, Δ] Ἰοηρθ ρ] ΟΥἷ Ογτγβάθθ (Ἣν Τμάτὶ (αυγησαι) 
δ (δὰ ἢ. 1.) ΤΡ Οδοῖχι,, ΟΡῈ 78. ΟΥΙ ἘΒΙΔΔΓΟΙΒῚ ἘΠῚ ρηη680- 688 
818 καταυγασαν .. αἜ 10. 17. 28. 81. Ὁ 4167 Ἐπιβάθτιρ10,7 ΑΥ̓Θἢ6] ΟΥΣ 
θβδὔδϑ. 690 ὁ (4110 ΟΥΤὮΤ 4] τηᾶ διαυγ. [ τὸν ὁ. ΒΟ ἘΑῸ 8] ἃ 6 ἢ δ Ὺ δῖὴ 
ἔα ἀθταϊᾷ ΒΑΓ] [8] ἃ] Οὐλ 445 Ἐπιβ(ιμδτοιθ ρ(ἀΘμ}10,1 βϑὰ πἴτοᾳ 106 αἀὰ 
ἐν ταῖς καρ. αὐτῶν) Ἐρίρ 880 (088 εἰς τον φωτ.) Ογνβάθδ οι βδερίϑβ ΟΥΣ 
ὮΓ 8] {τἰπὶ 4] τὰ .. ς (ΞΞ-Ξ ΟΡ 82) ργϑϑῃι αὐτοὺς ο. Ὁ ΟΙΡ ΕΚΙ, ἃ] Ἰοη 8 
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γελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ. Ὁ οὐ γὰρ οοἱ:, τ. 

ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δού- 
λους ὑμῶν διὰ ᾿Ιησοῦν. 6 ὅτι ὁ ϑεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκύτους φῶς "αα1,.. “ 

λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς 
γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. 

{ Ἔχομεν δὲ τὸν ϑησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα 
ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἥ τοῦ ϑεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ 
ϑλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξα- 

πορούμενοι, 9 διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλό- 

μξιοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμδνοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ 
᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν 

ΡῚ νυ ΡὶῚ Ονϑ4θτ 1}14161 (Ἰϑοἴο Βαοῖ ἐμίον αὐτῶν δὲ αὐτοὺς) ΟἿ γτὅ 4] | χὺ 
.Ὁ πυρίου ] ὃς .. Εα ὁ | ϑέοιν..1, ἃ] ἴοτο 29 νροᾶά 4114 γὴ ΒυῪΡ ΔΙΊ 8] 
ΤΩΡ Δ4α (τι ΡΥ861η) του αορατου; 

ὅ. χν τν α. ΒΚΙ, 8] ἔδεσε οἵἴῃπ ΘῸΡ ΒΥ Μοϊομθρρ 866 (ογὴ κυρ.) σγτῖν ΟὨγ 
ἘΠπάτί θᾶπὶ 81 ΑἸηδγβὲ... Τῃ τῷ ΧΡ ὁ. ΑΟΡΕΕΟ (Εα ΡΒ ΜΟΙΪΟΠΘΡΙΡΒ χυρ. 
ἐν χν, οἷ. οὐ ἘΡῚ ἃ 6 ΕΦΥ νρ ρὸ 5ΥΓΡ 8] Μοϊοῃθρίρ μι Απρ' 

81 [ ησοὺυν 6. ΑἸ ΒΌΕΡΟΚΙ, εἴς... ΑἾὔὸ 117. ΜοϊομθΡΙΡΒ νήσου, ἰΐθιῃ 26 
7]οϑιηι ἃ νρ Ρρ8 (μὺπ Ατρουϑί 4}); οἵ. χὺ οἱ τὸ χὺ (οορ Μοϊοῃθρίρ 321 
Ογτὴ ἸορὶταΓ 

6. Β οι ὁ ΡΥ | λαμψαν ο. Οὐ ἜΣΟΚΙ, 8] ἴδβσσθ οἵη ἃ α ἔφ σ Ὑρ ρ0 8] 
τὴὰ Μοϊομθρῖρ ἢ οἱ Ἐρίρηϑθῖ 1)141151 ΜᾺ. Αἰ Ογγυπιϑ1δθ (ἢν Τμάχὶ 
Ῥϑτὰ 8] ρρὶδί οἵη... ἴῃ λαμψεν 6. ΑΒ0" 61." (δοιμαῖγ 4] ὁχ ἱηροηῖο. 
1ηραδ6) (ΟἸ δῖα δι] θη: ἔστιν ἦ ἀλήϑεια ἡ κεκραγυῖα ᾽᾿κ σκότους 
φῶς λάμψει) [ ος (122. δοίῃτο ὡς, Μδο 0) .. ΡἘΛ6 86. ἃ ε ἔξ τὶ ἀοτηϊά 
Ατ] (β64 δὶ ἴχ φιΐδ ΟἿγν Ἀϊάἶπι ΑἸ τβέ ἃ] οτὴ (67. ουτος, νρϑᾶ οἱ 
οἀᾷ δῖα ῬΩ] ὧρ86)  " ἐλανψεν [ἡμῶν .. ὁ 8. Ὠ141151 (βεα Βποῖ 1661) 
ΟἿγ ὑμῶν του ϑέου ς. ΑΒΟ ΓΤ ἜΚΙ, Δ] ἔδσθ ουγὴ νν Ὁ] Οὐ Αἰἢ ΟἿγ 
Τπμάγί Πδπηὶ 4] Ατηγβί Απιρ (εἰ1 ἀοπιίμῆ).. ΟὉ΄ ΤΠ αὐτου ο. ΟἾ ἙᾺ 
89. 10 δοίμαῖς Ὠ141161 Ογτγυπαβ169 (Τ ΒρΏοπ) Τοτέ 4] [ χὺ ὁ. ΑΒ 17. Οὐ 
(86 " ρτγδϑῃ του) 181 Αὐῇ ΟἿγν ΤΉ ρμθοπι Ταγὲ .. ς τῦ χν 6. ΟΚΙ, δἱ 
ΡΙετ νν ρὶ Οὐ Τῃάτι Πδῃ ἃ],. ἰΐθιη ὑῈΕΕα ἰξ νῷ Ογγαμαβῖ8θ μ᾿ υ]δὶ χὺ τὺ 

9. ἐγκαταλείποόμενον (ΑΒΚΙ, οἷς ἐγκ.» ἢ ἐνχ.) ὉῈ -λισομ.) .. Εα 78. 92. 

Ελπδθ88468 (ἢν (6. τ0802) Μὰχ 3.818 ΟἿγ ἐγκαταλιμπανομενοι (Εα ενκ. 

οἵ -παννομενοι, αχ καταλ.) 

10. τῦ ΡΥ (ρῬ"Ἐὰ ἀ 6 ἢρ δοίμυϊγ χὺ, ὑγἙ Τοτὶ χὺ τῦ, οἷ. τῦ χὺ 166): ς 
(ΞΞ Οὐ 82) ῥγϑθιι κυρίου 6. ΚΙ, 81] Ἰοηρα Ρ] πὶ (8β6ὰ τι ἃ] δάὰ ποδίγε) 

ΒΥΥΡ ρῸ 81 ΑΥὧὦᾧΡ ΟἿγ Τῆάτὶ Μαχ Πδ δ] Ατη ὈΥβ Π18 4]: οἵ ὅ. ΑΒΟΘΕΕα 

ΑΙΒῚ ΤΑῚ ΘῸΡ ΒΥΓ 8] ΟΥ̓86Ρ6 Ομ γδάογῥοδ. 401 ρ64}1α [τἰπὶ Τ γί 1 αΪἶπι 41] 
σωματι ρΥ.. ῬΈΕΕΑ νν ρῃὴ [τἶπὶ Οὐδ αἹ]δὲ τη αἀὰ ἡμῶν [ του τῦ 860 

Ὁ Ἐ6 (Εα οἴῃ του) δἀὰ χὺυ, ἰΐοπι μδθθηΐ 7εδιε ΟἸγίϑεϊ (τὰ Οἦν. 148.) ἃ 



490 2.00. 4.11. Οα]απίαίθβ οτηηθβ να [68ὰ δ βρ6 δοίϑσῃδ 

τῷ σώματι ἡμῶν φατερωϑῇ. 11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς 
πο 8, 88. ϑάνατον παραδιδόμεϑα διὰ ᾿Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωῇ τοῦ ᾿]ησοῦ 

“2 - - Α ἐε “-- σ «ς ϑ ς»ν» 

φανερωϑῇ ἐν τῇ ϑνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ ϑάνατος ἐν ἡμῖν 
Σ ᾷῳ; « Ἁ Α 3 « - Υ̓ ΑἉ Ά 3 Α - - 

ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 18 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 

ὁΡε 116 (116), πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον ᾿Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς 

ι 06, 4. πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον 
᾿Ιησοῦν καὶ ἡμῶς σὺν ᾿Ϊησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 19 τὰ 

4 ’ » ς΄ « “ ς ’ ’ ᾿ - ’ 
γὰρ πῶντὰ δι ὑμᾶς, ᾿νὰ ἢ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων 

τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 

16 “ιὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 

διαφϑείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσωϑεν ἀνακαϊνοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 
’ - «. “- « 

11 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς ϑλίψεως ἡμῶν καϑ'᾽ ὑπερβολὴν 

8 δὶ (πι)) 1τἷμῖ Οὐδὲ 4] [Α νρ (ποι δὰ ἔτ ἀδιηϊὰ 41) ςορ Αἱ Τοχτῖ ἃ] φα- 
ψγέρ. ἐν τ. σ. μι. ᾿ 

11. αεν (67. ραμποιῖβ ποίδί) .. ἙἘαᾶ δὶ 5.1 (ϑΐο δὲ ὕῬτὸ ὑνὰ καὶ) τὸ Τετί 
(46 τϑϑυγν. 44.) Απιτϑίὲ εὐ, ΟἿγ καὶ, Ηογν 816} Εα διδομεϑα Ϊ ννα καε.. 
α 8. Τοτί (48 τϑβασγ. 44.) οἷν καὶ [τοῖ! τῦ.. Ὁ τοῦ χῦ.. Ὁ" ΟΝ οαὶ 
ΧΟ) ἘΕα ἀδ ρὶ (μΠοη ἔχ νρὶ τὖῦ χὺ 

12. ὠστε ο (Ῥ τι οἷ ὅ) 6. ΑΒΟΡΕΕΑ 81. ᾿ξ νῷ 50 6ῸΡ ΒΥΥ 8] ΟἿγν Ταάτὶ 

δὰ ρρὶδὺς, ς (ΞΞ ΘὉ 52) αἀὰ μεν 6. ΚΙ, ἃ] ῥ]6γ ΒΥΥΡ 6. ΟΌὉ. 8] ΤΈΡΗ 
Οδς Απιθτγβίμαβ 

18. χατα το γ. ἔπ. διο (Εα αὶ Βγτυίϊγ ροὸ δἀὰ καὶ) ελαλ. .. Μοϊο ΘΡΙΡΆ οπὶ 
(.,ἐξέκοψε") 

14. τον (Οῃγόοπι ᾿ατηθοτα ΤἼΡἢ οἵη) χυρνον ὁ. ΟΡΕΕΟΚΙ, 8] ἔδσε οὔ ἀ 6 
ἔ καὶ 10] 80 (οι νῆσουν) 600 5 γυῖΓ (8εἀ ΒΥΥ δ ΒΓΡ 6." δα ἃ ἡμῶν) 8] 

ΡΡΕΥ οὐδῖ γχῃὰ.. 1Δἢ Οπὶ 6. ΒΚ Ἴ1. 178. τ νρ (οἷ. δπὶ ἔχ ἀδιηϊά 48]) δύῃ 
Τοσ ΡῈ] 56] Βεά | σὺν τὸ (11. ΟἬγόοτη ΤῊΡΟΟΙα οχὴ) ς, ΒΟΡΕΡΟ Ό. 
11. 81. ἃ 6 ἔξ τ νβῇ 60Ρ 8] Ταοτί (σιηι ἐρ80) ΑἸ Απιῦγϑὲ (αἰ 6 τοπι) 
Ῥεὶ Βεὰ (98. σὺν τῦ δια 10) .. ς δια τὸ ας. ἘΚ ἾΚΙ, 81 Ρ]6ῈΥ 8ο βυγαϊ Ἱ 
ΟὨσίχι Ὑμᾶγι δι Αἱ (91. δι αὐτοῦ) [ Ὁ Εὰ εἐγιρὲν (ξο ϑιιδεΐέαξ εἰ 
οοηῃϑίτειϊ) 

16. ἐγκακ. (ἐγκ. ΒΕ6 8], Ὁ“ ἐνχ) ὁ. Β0Εα 81. 39. 109. 139.".. ς ἐκκακ. 

6. ΟΡ ἜΚΙ, 4] ρ] ον ΟἿγ Τβάσγί 4] | εἕω... Ὁ οἴπον 78, 137, Βα8 Τῃᾶτνι 

(ξ ἐξω) εξωϑεν ] κι, 46." 410 Τπάγι3 (1 διαφϑ.) ΤῊΡΕ φϑειρεται Ι ἐσω- 
ϑὲεν ο. ὉΡΡοἜΕΚΙ, ἃ] Ἰοηρα ρ] Τμάτι3 ΤΡ Οδα... ἴῃ ἐσὼω 6. ΒΟυ Ἐα 
1817. 110 ον ΑΙ Ογν Τηάτγι! δι, ργδθίθσθδαιθ ἰάθη δἀᾶ μων 6. 

ΒΟΡΕΕΕ 8]" ξὶ ΒΥΤΡ δύ Τράγι (Μοεϊοπίοτί., πάπὶ εἰ ἱπέογίογθηι ποπιϊπεῖη 
ποϑίγιιηι τεπουαγὶ ἄς αἀἷδ ἴηι ἀΐδηι ἀϊοθηβ' 11|0676), αυοὰ οἵη 6. ΚΙ, 8] 
Ἰοηβα Ρ] ἃ 6 ἔν νῷ 50 Θ0Ρ 8.1 8] Οὐ Αἰ ΟἿν Τμάγι: ΤῊΡΕ Οδο Τοσγὶβ 
1μο!ἢ Απδγβί αἱ] 

11. ἐλαφρον.. ὈἾΈΡΟ 81. ἃ 6 ΥΡῪ νῇ ρ0 ΒΥΥ ΔΥΤῚ 8] ρρίδί ῥγϑϑιη προσ- 

καιρὸν καὶ (Τμάγίθοπι; διὰ τοῦ παραυτίκα ἔδειξε τὸ βραχύ τε καὶ 



νἱοίαθ. Το γυοδίγ8 ἀοτηυβ ποβίσγα οὐ θ᾽ θβέϊβ, 2 ΟὉ0.8,4. 391 

δἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ 
σχοπούντων ἡμῶν τὰ βλδπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα᾽ τὰ γὰρ 
βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

Υ. 

Υ Ἁ Ο [4 [2 “ - 

1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους 
καταλυϑῇ, οἰχοδυμὴν ἐκ ϑεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον πο 5, 28. 
«»- ν΄ 2 2. “2 ’ 3 - " Ν Χ3 ᾿ 
ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, ὃ εἴγε καὶ ἐκ- 

’ἢ Α « 3 ’ - »- 

δυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεϑησόμεϑα. 4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ 
τ ’ ἤω 5 

σκήνει στεγάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ ϑέλομεν ἐκδύσασϑαι ἀλλ᾽ τ σο 15, 58. 

πρόσκαιρον. ϑ᾽ταῚ 6 Υ ΤῊΡΒ) [ ἡμῶν (εἴ. ΟΥ̓ Δ] ταῦ) .. ΒΟΥ (γα γ) ΟἿ 
οἵη [ ΟὟ 88. 80. ΒΔΒ ὁτὴ εἰς ὑΖτερβ." 

18. σχοπουντ. ἡμῶν .. ὉΓΕα ἃ ὁ αὶ ΟΥξ ΑἸηργβίϑα σχοπουντὲς [ προσ- 
καιραὰ .. Εα δἀὰ ἐστιν, ᾿ἰΐθιι ρ' Υ, ἰΐθιη ροϑί αὐνωγριὼ ἃ 6, ᾿ἰΐθῃα υἱγοα 

Ιοοο ἔνρ δ] 

Υ. 1. οἰκοδομὴν .. ῬΕΡΑ ἃ 6 ἢ βὶ (ποη στ) νρ Ο"γΐ Ογρ᾽09 ΑἸηδτβί ἃ] (μοὰ 
Τοτῖ Δὰρ 41) ργδϑίῃ οτὺ (ρυΐοσα οτύ πο ἀ6]6ο) [ΕἘὰ οὐκ αχιροπσ. (ἢ 
δ᾽ ποη πιαπ ξαοί.) ΝΕ 

8. εἰγὲ ς. ΟΚΙ, 8] ἔσθ οἵη ΟἸθα Π1α ταδὶ ΜᾺ 95 ΟἿν Τμᾶγι Τθ.8πὶ ΤῊΡΕ 
Οοο (ἰὑ νρ Αὐρ ΡεΙΪ ἃ] 8ὲ ἑαπιόη, Τ᾽ ασὶ Απιρτβὲ 8] 8ὲ φυϊάθηι) .. 1. εὐπερ 

6. ΒΌΕΕΑ 17. 80. τινές ἂρ ΟἿν (τινὲς δέ φασιν, ὃ καὶ μάλιστα ἐγκρυ- 
τέον, Εἴπευ καὲ ἐνδυσάμενον: οδλάθιῃ δθονὶ οἵ. Οδϑο: πὸ να Θηΐτη 

80] πὶ 884 ἐνδισ. ὑγτὸ ἐχδυσ. αἰἰοπἀδηάαῃι, οἰδὶ ἰδία αἰ θσθη ἰδ δχηϊμϑ) 
Μαχϑϑ3θ 52, εὐ γαρ | ἐκδυσαμ. (Θ΄, ἰατὰ οἀϊάϊ ἴῃ Τυῖρ]!; ρῥγοῦϑί οἷ. 
Ἐεΐοῃ. 1.1.) 6. Εα (δα ἐκλυσαάμενοι αἱ γ. 6. ἐπιλημουντ. οἱ απολη- 
μουμ.) ἃ 6 ἔ(βδαρονς Θτβϑθοῖ8) οὶ τὶ 8᾿΄ᾧ᾿ οἀὰ 8δρ Ατωρτβέὲ ΟἿγ (118 δπΐτα 
οτηηίπο Ἰορὶξ αὐ ργοδδαὶ σοι: τουτέστι κἂν ἀποϑώμεθϑα τὸ σῶμα, 
οὐ χωρὶς σώματος ἐκεῖ παραστησόμεϑα, ἀλλὰ καὶ μετὰ τοῦ αὐτοῦ 
ἀφϑάρτοιυ γενομένου) Μοϊοηίοτί (, ϑἰχιίάθηι εἰ ἀδϑροϊίαϊὲ πο ἐμυδηϊθηλιν 

πιαϊῖ, ἰὰ οβι τϑοϊρίθιηαϑ ααοα ἀ68Ρ0]14{1 Βιισηυβ, 1ἃ οβδὲ οουρυβ') οἱ Τοῦί 
(ἀ8 γϑϑυγυ.290 6398) ΑἸῊῸ Ῥδυ]ίη Ρυίτη Θαυδοβί (1δτῖπ6 ὁαϑροίταϊἑ αἱ ἢ α, 
ἀεδροϊϊαίϊ, 8ροϊίαξὶ αἂἰ ἃ 6 τὴ, δαί αἱ ΤΥ) .. ς Τὴ 49, ἐνδυσαμέενοι 6. 
ΒΟΡΕΙ, 81 υὐ νά οπηὴ νῷ ΟΟρ ΒυγαΓ ρὸ δοίμγ 4] ΟἹ (Β6α 0 ἢ 
οοτητηοηἰδίαν) Π]άτρδὶ τινές ἂρ ΟἿγ (ν᾽ᾶθ δηΐίθ: δδάριη οἱ. Οδο οἱ οδέ 

δχϑοσίρίδ βαυθηΐ; ργοῦαΐὶ ΟἿν ἀΐςθηβ τουτέστιν ἀφϑαρσίαν κ. σῶμα 
ἄφϑαρτον λαβόντες) Μδοξ Ὑπάγὶ Μαχϑ᾽339 Ῥλτη ἃ] Αὐποτϑὶ Αὐρ ΡῈ] 
δε] ΒΕ6ὰ | εἰγὲε καὺ υ84ᾳ γυμνοῦ: ΒΥΥ ηἶδὶ εἰΐαπι ροδίφναπι ἐπ πμεΐ ζιι6- 
γίηιιϑ πυεπίαηιιν πιαὶ 

Α. τῷ σκήνει α. ΒΟΚῚ, 8] ἴδ γ6 οἵὴῃ ἅτῃ ΟΥ υϑΐᾳαθ Ἐππι5 Ρ83 ΤῊ αγτί δὰ ἢ. ]. 
δα Οοδς Τοτίῖ.. 1ωη9ἀ τοῖα Δἀὰ τουξῳ 6. ὈΕΕῸ 8]3 (οἴ 1717. ῥγϑϑιι;. 



8092. 2060., ὅ. γοβίΐβ πονᾷ οδϑὶϑβϑίβ. Π6ϑὶ ἀθυίπι δϑέθγηδα 

ι. 39, ἐπενδύσασϑαι, ίνα καταποϑῇ τὸ ϑνητὸν ὑπὺ τῆς ζωῆς. Ὁ ὁ δὲ 
κατεργασάμενος ἡμᾶς εἷς αὐτὸ τοῦτο ϑεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν 

Ἐρδ 1,18... ἀρραβῶνα τοῦ πνδύματος. Ὁ θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες 
ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου 1 διὰ 

Ρεὶ ι, 38, πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους 8 ϑαρροῦμεν δὲ καὶ 

εὐδοκοῦμεν μάλλον ἐχδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς 
τὸν κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεϑα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐχδη- 

Βο 14,10. μοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 10. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανε. 

Ἐρβ6, 8. ρωϑῆνγαι δεῖ ἔμπροσϑεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται 
1ο δ, 30, ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαϑὸν εἴτε 

φαῦλον. 

ἰΐϊα οὖ νν Ρὶ ρμὶϑ) γν ὧὐ νάϊ ἔδεσθ οὔ ΟἿγν Τηάγι! ΤῊρὮἢ Τοτι 
ΑἸ θτϑὶ δἱ [ θἘΈα Ογοοά ΤΉρῃ βαρυνομενοι... ος ΟἿγ οἵἷὰ Ι ἐφω .ος (ποι 
ςΘ αὖ 52) ἐπειδὴ 6. τηΐῃ ρϑυοὶβ (066: ἐφ᾽ ᾧ ἀντὲ τοῦ ἐπειδή) [1 δἱ 

ϑελωμεν 1 ἐχδυσ. .. 81] Ρ] υ8ὅ Επ8 5828 ἐγδυσ. 1] ϑνήτον .. Ἑὰ 5 πὶ 60 
Δ] δἀὰ τοῦτο 

ὅδ. κατεργασαμενος (Ο καταργασ.) .. ΒΕΡῈ ἰξ γᾷ (6χα δι) βυγαῖγ [ἴηϊ 
Αἰαῦτϑὶ -ζομεένος [ὁ καὶ δους ο. Ὁ οΥΕΚΙ, 8] ΡΙΘΥ ρ5Ὸ ΒΥΤΡ 8] [τ΄ 
ὃχ Πδ ΟἿγν Τηάγί (δὰ καὶ διδοὺς βῖπο ὁ) 41] Ατανγβὲ... α΄ [μη 49. 
ὁ (117. οπι) δοὺς δΌ8αᾳ καὶ α. ΒΟ Εα 17. 61." 78. 80. 10 νῷ Θ0ρ Ββ᾽Γ 

ἃ Οἵ [τἷπὲ Αὰρ' ΡῈ] δἱ (: : οἰυϑιηοᾶϊ χαν β86ρ6 αὐἰδοίαπι 680) | ἡμῖν 

.. Κὶ Δ’ ΟἿν (6ἴ ΠΟ 801 οἐ1 ἢ οτὰ [ ἀρραβωνα .. πᾺ}1ὰ8 αὐ νὰν ἀραβ. 

6. ἐνδημουντες (εἴ, Οτϑ 4] τη)... Ὀ᾽Ε6 δἱ ἐπιδημ. [ἐκδημουμεν (οἷ. ΟΥ 
αἱ πιὰ) .. ΚΡ ΟὨγὶ αποδημ. απο .. Εα ὑπὸ | κυριου .. ῬΕΕα ἀ δ 6 
(ποη Τοτί 1ωοἷ οἰο) ϑέου 

7. οὐν.. Ἐὰ ἔξ νᾷ 8] καὶ οὖ" δια εἰδους: Εα δὲν ἐδειδοὺυς (οογταρ 6) 

8. ϑαρρουμεν (17. 80. -ντες) δὲ (617. 18. 4] οὔ!) καὶ .. ΟΥ -ν»τὲς οτηρἶϑ- 
δ'8 δὲ καὺ.. Ε 17. ΒΥΥ ΓΘ ΑἸὈΥδβί ἃ] ϑαρρ. ουν, α ϑαρρ. ουν δὲ (ς 
ἜΥρῸ ἐ αἰΐόηι) .. νατίαπί 411} [ κυριον (οἴ. ΟΥ̓ Δ] τι Μοϊοπίοτι οἐ Τοτὶ 
Τμοἱ ἢ 4] πιὰ) .. Ὁ" 17. ἀτὰ ἃ] ΟἹεπὶ Αἰ ργϑί ϑέὲοὸν 

9. ἐνδημ. ε. εκδ. (ο(. Ογγδβάδο (ἢν Τῃάγχι δα 4] Αὰρ Απιδτβί)... 8. 89. 
ἔφ νᾷ ΒΓ 81] ΟἸδιῃ Οτἶδι Τοῦὶ 1,οἱ ἃ] ἐκὸδ, ε. ἐνδ, 

10. ο΄Εὰ ἐνσροσϑ.] τα .. ὈἘ6 α οπιΐββῖβ σρος α (ρτο 8 εἴ. α, οσα 
οὐ Δἰϊ(ογ 169), ἰἴοτα ἔ Βὰρ. αγ. φμαθ 967 σογῬεδ.. 1, ΟΥΒ οπι τα ὃ. τ. 
σωμι.] δια (εἴ. ΟἹ ἐπὶ ΟΥὅ ΕΌΒΡΤ 6[Ρ5 Ο4θ8 Με μϑρΙ Ρ μδ81 ΑἸ ἢ Ογγίοβϑ: 176 οἷς 
Ογτὴν Β4α5 ΟἿγν Τ)ιαγιδ 1.4πὶ δὰ ἢ. ], 4] Τογτὶ Ηΐοῦ Αὑρ 41)... ἐδια 

(ρτοργία) ἱξ νρᾷ 5ὸ δύτὴὼ Οὐ Τιᾶγιῖ Γγαπιῖ Οτἰπὶ Ογρ 1,οἱ Ατηδτγϑὲ δ] 
Ρπι [ φαυλον (607) ο. ο 17. 28. 31. 89. Οτό ΕπΒΡΓ,3,6 ρὲ ῥΡ8306 ἘΠΡῊγ 

Αἰῃ3 Νγβ882 Βα82 Ουγρίυβ ἀθοίθβ ατηΐ ΤῊΡΕΉ ἔοτι (να γ) ἃ] .. ς [μη 

καχὸν ς. ΒΡΕΕΟΚΙ, 8] ρ]εσ ΟἸθ ΟὐἹ Ευ5ρΡ585302 ΟἿγ Τ]ι τ ίδαθρθ Τλατὰ 
δὰ ἢ. 1. Α] (:: οἵ δὰ Βο 9, 11.) 



υἱΐδθ. ὕπο ργὸ οπππῖθαβ τηοσίθο πιοχίαϊ οταμθ8. 2 ΟὉ. ὅ, 16. 398 

11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείϑομεν,. 
- 4Ἁ ἐν “- “- 

ϑεῷ δὲ πεφανερώμδϑα᾽ ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν 
᾿- 2 Α ’ ε ᾿ , ς» 2 4 

πεφανερώσϑαι. 12 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ 
, ᾽ὔ « ΠΟΙ ΄ - κ 

ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς 
’ Α ’, - 

ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ οὐ καρδίᾳ. 18 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, ϑϑῷ" 
ἢ « [ ΡΣ [ « - -“ 

δίτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, 
10 χρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πά»- 

4 .. ᾿ »" 
τὲς ἀπέϑανον᾽ καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέϑανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι 
ε “ - 3 4 “ἐνκ»ν », “« 2 , Δ, κ9 ’ 

ἑαυτοῖς ζώσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποϑανόντι καὶ ἐγερῦ ἕντι. 
ὍΨ ς « - “« Ρ 

10 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σώρκα᾽ εἰ δὲ καὶ 

11. πειϑομεν .. -ϑωμὲν 238. 4θ, 109. Οοεέοπι βῃὉ ἄλλως: συμβουλῆς καὶ 
παραινέσεως" διὸ καὶ διὰ μακροῦ τοῦ ὦ γραπτέον. 

12. γὰρ ὁ. Ὁ ΈΚΙ, Δ] [ὉΓΘ. ΟἿΈΗ ΔΓΣ 81 (Δί μα δὲ -) δὴ ΤῊρὰ Οεο.. 
6000 ἴῃ οἴῃ ὁ. ΒΟ 'Ἐα 814 1 νρ 5ὺ ΟΟρ ΒΥΓΌΓ 4] Οὐνν Τμάγί Ατωθσϑί 

Ῥοὶ Βοὰ (:: γαρ τιϊπίτηθ οιπθηδδίογοιη ργοάϊ) [ Εὰ 8] αλλ᾽ Β 17.0.5 
ὑπέρ ὑμῶν, οἱ Β᾿ ἃ 6 ποδβ ὕχσο ργϑδοςδάδπίθ ὑμὶν [ νὰ ἐχῆτε... Κὶ ὁστὴ 

] τους .. Ὀἢ αὐτοὺς [ οὐ (0 '"Ἐ6 8] οὐκ, νά6 ρΡοδί) .. πῃ μὴ 6. Β 11. 81. 
.18. αἴ. Τμάγι [ καρδιὰ ὁ. ΟΡ ἜΚΙ, 41] 86 ὁπ 9ΡῸ ΒΥΥΡ 8] ΟἿνΣ Τμάνὶ 
Ῥϑιῃ 84].. [ἢ ρύϑοῖῃη ἐν 6. Β0Ἐα 17. 81. 18. 121. 1 νῷ ΘΟΡ ΒΥΓΥ 8] 
Ὀρἶδὲ (ΐοτα ΟἸ6πὶ 4114 68) 

14. χῦ.. 11. 89. 42. 46. 120. 2838. ΒγγΡ ΟἿγν Τμάτγε! (ποη δὰ ἢ. 1.) 
ς ΤΉρΡΠΙΙβ ϑέου 

1δ. Ἐὰ κριψφαντες τ., ἩιαδΤ κριναντοὸς τουτοι! (01 46 πὶ ραγρὶς καὶ ὑπὲρ 

πά. οτη 8818 τη 684118) ἐν ὁ. οὔ 4] βδὲ τηὰ ἢ νρ (οἰ. δὼ ἤχὰ ἀθηιίὰ οἱο) 
ΟΟΡ δ:Ὺ Πα 67 (οπλΐ880 οτι) οἱ 11 πιδὶ (δοκιμάζοντες ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ 
πάντ. ὁ χὶ ἀπέϑανεν, ἄρα οἱ π. ἀπ. - εἰ τοίνυν ὑπὲρ ἡμῶν καὲ δι’ 
ἡμᾶς ἀπέθανεν εἰς) ΑἰΒπῖδ8 (Δία Βίης 6ἅ. Βοηδᾶ.) ΟἿγ δὰ ἢ. 1. 
οἰϑιθδὅ ο(4,405 ΟΥ̓Δ ΤῊΡΕ Οοοῖχι Αὐτὴ Ὀγϑίηβ Απρ3 (411}01 νϑυῖαηῦ τ88) 
δυοίσοῦεαὶ Βρᾶ... 609 [,π οἷ ὁ. Β (Μαὶ εεὲ μαραῖ οχ δύσοσα αἱ νάϊ) οὗ 
ΘΕΕΘΚΙ, Δ] ἤογοϑο ἃ αὶ ρὶ βυγατ δορί ρὸ Αἰ θα (νὰ δηΐ6) Ογυΐ 
Τμάτὶ δ (Οδοθοπι νὰ γ) ΑἸ γβίθα Ῥγδραββὶ (:: οὔθάθσθ ἤθάιθοὸ 80 
ΔΡΟΒΙο]Ο οτιο εἰς Βογρίυμη 6886δ.Ὀ { δῃηΐτῃ τηἰἐδπι 'ρ80 86 η8ι. ΟΠ18- 

Β'οποῖη ρδγίϊσαϊδο οοϊηηθηδασγὶ ροίαϊδ8β6, αὐοὰ ἰάδτηὰ ἀθ δάἀαξοπθ 

νδϊοῖ, ὈΓρΟη ἀπ οδὲ ἐν (Δ 0}}}ΠἘΠΠπ|006 οχοϊα 886. Θυοΐ ἢ. ]. δοίη 6880 

ΠᾺ]}ὺ8 ἀσδίίο. Θυοά δ6ᾳᾷὰ6 [Δ6116 εἰ 1 ουσὶ ροία 1886 αἀἰσαηῖΐῖ, ἃ ΟΥἸΠὨΪΏΟ 

Τη8]6 Ὠαθοθῖ, πΘΙΟ Θηΐτη ΒΟΥ ρίογατη ἤδΘΓΟΓΟ ροίογαΐ ἸΘρθηάο οτν εὡς 

ὑπὲρ πάντων απεϑανεν. Οδίογυμῃ δὰ δηίαυϊἰδίθτῃ Ἰδοιϊοηΐδβ ἐν εὡς 

(οϑἰδηάδηι ρτίανα οδϑί αυοὰ Ηϊογοηγιηΐ δυοίογία8β οατῃ Οορίο ἰπίου- 
Ρτείς δὰ ἄγδθοοβ οἂὰ δεςβαϊί, ᾿πέθυ 408 ααἱ Θμλϊηθί 6, ἢ. 1]. ἄμ ἴδΔῃ- 

ἴμτα ρασὶ δϑίδίθ ΒΡ δομίσα 886 ἢα 61.)  απέϑανεν 8ες... ΕΑ 8] ῖ ἔνᾷ 

(ποη δὰ 81) Ρρἰϑ[ αἸϊᾳαοί δἀὰ χς 

. 16. ἐν δὲ καὶ ς. οὗ (ἢ ποη Ἰἰᾳποῦ, οἴ Ο ἴῃ Δρρϑῃᾶ) ρλλο "Ἐπὶ ἃἱ ἰοήδὸ 



64 6, 1δ. 

“Ἐε 48) 18 δᾳ. 

ἘΡῈΞ.6, 30. 

1 ἁἑῬο 3, 32 8. 

8064 200.98, 17. Ἐχρίδίϊοηΐβ οἷ σθοοιο: } 18 {10}18 ΒΟΙΤΙΟ. 

ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 

11 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καϊνὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλϑεν, 
ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα. 18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν δια- 
κονίαν τῆς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι ϑεὸς ἤν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὑτοῖς τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν καὶ ϑέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 20 “Ὑπὲρ 

Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ ϑεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν᾽ 
δεόμεϑα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ ϑεῷ. 21 τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεϑα δι 
καιοσύνη ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. 

Ρ] 5.ῪΡ ΘοΡ 50 (86 ξς0Ρ 5οὸ ποῃ νὰϊγ καὶ δυρυγῖτηθσθ) ΟἿΣ ΟΥτίποδσι δ09 

Τμάγι3 ΤΔηὶ ΤΡ Οδςο, ἰΐοτη οὔΐβ8ο καὶ Οὐἶπὶ! ὅς... κΚ 115. Ογγνβά!ο 
ἐν δὲ, Ογγβίδραϑ05 εἰγε χαν .. Ἐὰ ἴΐ νρ 8] ρρὶδῖ (εἰ. ΟΥἶδῦ δα 14 ΐπ) 
καὶ εὖν) ἰίθιη ζπ εὐ καὶ δ. Β0" 17. 89. ΟΥϑ (66 αυλ0 Ῥσδϑοθᾶμππὶ ποὰ 
οἰϊαΐῖ, 411013 εὐ γαρ Βαθεῖ, ἰΐοτι Ευ8Ρ 5880 θη ΝΎΒΒΙὉ εν γὰρ καὶ) Επ8 
ἀδχηδῦδ (βρᾷ Βπο ρῥγίου) [ κα. σα. χν (εἰ. ΟΥἱ Επβάθιι οἰ Ρ8 4] ῥῃι).. 
ΡῈ ἃ 6 ὁορ 8] Οὐ οἰβδϑρῖιι8β ΗΐῸΥ ἃ] χ» κα. σα. γινώσκομεν (Ὁ γειγν. 
ὈἘ Ὲ γιγ»ν.) .. Ὀ"Ε()Εα ἃ ε ρὶ Ηἰογὶ δάὰ κατα σαρκα 

11. Εα γεέγοναν τὰ πανταὰ ὁ. Ὁ ΕΓ ΘΚΙ, ἃ] ἴοσο οὐ (βοᾶ 17. 46. 
67." 4] τι. νῷ ΒΥΓ ΔΙΓ 85] Αἰμ8 Π᾽4106 ΜΟΙ ΝᾺ2Ζ Ογγϑδάογοι: ὁ ρ]αρ 
Τῆαγ Ῥγοοὶ ΤῊΡΕ Ηἴοῦ Ατηδτϑί ϑαϊν 4] τὴῦ δηΐθ χαυύβρὰ 01) ΒυΓΡ ρῸ 

ΔΘΙὮΡΡ (ἴδια 8] πὰ ἀι86 ἴγϑῃβρ, Β6ἃ ΒΥ ἈΓΘ Β|Π0Ὸ7 οχῃ τὰ δὲ σ. ν. 84) 
Τρηΐπίρ 1248 Οὐ (οι ταὴ Οοπϑὲ Ὀ14 ΑΔ (ἢ. 1. Ἰη88 ποὴ νυίδη!) ΟἿγ 
δῖα δος Τοχιΐ ᾿ἴθτ (1 ααΐ ΓΒΏ8Ρ) 4187 οδἰϊδὲ ργῃ... [ζῃ οἵὴ ὁ. ΒΟ Ἐα 
61."" ἃ 6 ἢ αὶ δῖη ἔπ. ἀθιγϊα 4] οορ δϑίῃτο δσίηῦθῃ ΟἹοῃ Αἰ] οχοᾶ! Νγβ8 
Ογνΐομ 135 οε11]846 ΤΥ] Η1] Αὰρ ΡΥοτι 

18. ᾽Εα 8] οἵη τοῦ ργ Ϊ χὺ 6. ΒΟΡ ΓΕΑ δἱ τὰ ἴὕ νῷ 50 6Θ0Ρ ΒΥγὺΓ αοίμυίς 
δύτὴ ΟἿΥ (ργϑεῖα τοῦ) Τοσὶ Ηἰ] Αὐρ Αι τϑίὶ ἃ] .. ς (6000) ργϑϑιὰ τῷ 
ς. ΟΡ ἜΚΙ, 8] μοὶ Δ.ᾧΡ 8] Τηῃατί δι ἃ] 

19. ΕΟΚ 4] Τπᾶάτί ΟἾΥΙ (ποη ἘΌΒΡΥΡΙ ἘρῚΡἢ 695 41 τη} ο ϑεος | λογιΐο- 
μένος... ἙἘα αστιζομενος (δοηἔιδ᾽8 ΛΟΙ σὔπὶ ΑΟΤ) Ϊ τὸν λογον .. ΡῈ 
Εα ἢ (βαρ. ατδ66.) αὶ ῬΡγϑϑηι τοὺ (Εα οἵη) εἐνοιγγελιοῦ, ἰΐθτη ἃ 6 αὐπμπ- 
ἐϊαϊοποπι 

20. ὑπὲρ χῦ οὖν .. ὈΕΝΕα ἀ ὁ ρὶ οὗ (φιοᾶ 5“) ὑπὲρ χὺ (ἃ 6 »ῦο φῃο 

ΟἸἈτίϑιο) 1 ὈΕα ἃ 6 αὶ ΟἌγτθο801 ἨΠῚ ΑἸ δτϑὶ (ποη Απρ' 8] πὰ) δεομένου 
Ι Ρ"Ἑα ἃ 6 Εαὶ Β.ΤΡ πιβ' ρο ρρἷδί τὰ (ποη Ηἰον Β64) καταλλαγηναι | τα 
ΟἿ Το 

21. τὸν ο. ΒΟ Εα ΟἿ." 71. 1 νῃᾷ δορ Οτϑ Ἐπ 8ἄθχη 103 608. ΑἿὮἢ ΟἸ γῖ δοῖὰ 
Τμάγιῖ ΗΙ] Αὰρ Πιάϊπί Ατηθτβίθα ΡῈ] ΑἹοΐτα ἃ] (βθὰ ὁχ μΐβ ΡΡ Η] ῥγίοζδ 
ΠΟῸῚ ΑΌΘηῦ: ἰη6 αἀὐϑηᾳ. ΠΟ Βοαυϊίαῦ 605 ΤΙ ΌΘΓΘ ῥγδοίθσββθ γαρ, 

ἰδιθθη ἰὰ ἔδεΐ!6 βδυὶ ρου) .. ς (609) δἀὰ γαρ 6. ΡΤ ΒΕΙ, 8] Ἀ]Ὲσ σὸ 



οἱ ἀἰδοοπὶ οπιηῖθαβ ἰπ σοθαθ ρσοθαῦ. ἔ[“Ι[Πἠ[Κ{[ο.6,,,.. 3895 

ΥΙ. 

.- Α Α - 

1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μῇ εἷς κενὸν τὴν χάριν 
' -- ς πῶ Ἔ 8 ΄“- -- ᾿ 

τοῦ ϑεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς" -- 2 λέγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά “Ἐε 49,8. 
Α ἐ - 

σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήϑησά σοι" ἰδοὺ τῦν καιρὸς εὐπρόσ- 
δεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας -- ὃ μηδεμίαν ἐν μι δενὶ διδό ς, ἡμέρ "ρίας μηδεμίαν ἐν μι δενὶ διδόντες 

τς ΤΑ [χά Ἁ -- ἐ. ᾽ὔ - 3 3 Α ᾽ 

προσχοπῆν, ἵνα μὴ μωμηϑῇ ἢ διακονία, 4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστάν- "3. 
ς Α ὯΝ - ὔ 3 «ς - ως 9 ’, 3 

τὲς ἑαυτοὺς ὡς ϑεοῦ διάκονοι, ἕν ὑπομονῇ πολλῇ, ἕν ϑλίψεσιν», ἕν 

ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, Ὁ ἔν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκα- τι, 38 με΄ 

ταστασίαις, ἕν κύποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, Ὁ ἐν ἀγνό- 
’ 

τητι, ἐν γνώσει, ἐν μακχροϑυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, Βο 13,9. 
»΄΄΄͵͵ῶν ᾽ ’ ὃ ’ ) ’ 3 ’ - Α 
ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἰ ὃν λόγῳ ἀληϑείας, ἐν δυνάμει ϑεοῦ᾽ διὰ 

“ Ω ἱπκή ; “- --- «- .,» - 4 ’ 

τῶν ὁπλῶν τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, ὃ διὰ δόξης 
4 -Ὁ ’ ᾿ ᾿ , τ τῆν Ὁ 2 ἢ ’  Ξ » 

καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ ξυφημίας᾽ ὡς πλάνοι και αληϑεῖς, ᾿ 
9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποϑνήσκοντες καὶ ἰδοὺ το τ5, 8ι. 

-ὖὕὦ [4 Α : 

ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μῇ ϑανατούμενοι, 10 ὡς λυπούμενοι 
5. Ἁ ’ ε Α ὼ 4 4 ’ [4 Α 

ἄξει δὲ χαίροντες, ὡς πτῶχοι πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν 
Α 

ἔχοντες καὶ πάντα χατέχοντες. 
ς -- -ὠ ᾽ [4 

11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορινϑιοι, ἡ καρδία 

ΒΥΤαΙΓ 4] ΟἸν ἘπίΠοΥ Τμάγι8 δὴ 81] Αὐτὰ Υβίσιδ [ γενωμεϑα 6. ΒΟΡΕ 
(εα σογγαρία ἐνωμῖα) Κιὶὶ (γενομεϑα, ἰάδτη γνωντα) ἃ] ρΡῚ Οὐ Επυδάθτμἑ18 
(Θεἀθοαϊ γι»ν.} οἰ971 16 πη|Ρ 884 ϑθν πο 6 Ρ}Ὲ1,1544 Οἢγ Τπάγίϑ88Ρ9 ἤδη ΤῊΡΕ 
Οδο..ς γινώμεϑα α. τα τι  δικ. ϑέου (οἰ. ΟΥ ΕπΒ08. ἃ] τηὰ ; 46, 
114. Τμπαγι! οπὶ 3ὲε.) .. Καὶ Δ] Ε.Ρ8 δανπίοορη ΟἿν Τπάγιβδ ϑέου δὲ- 
καιοσυνὴ 

ΥΙ. 1. και... 11. 87. ἃ] τὰ νν τπὰ Τηάτί Ρ6] οἵ Ὁ ἜΓΕα ἃ 6 5ὶ παρα- 
καλοιντες [τ΄Ὁμας (6 Αἱ ημ.) .- Ὁ οἵη ᾿ 

2. λεγὲεν γαρ Καιρὼ (Ευδβάθιιθδο Εν χαιρο) .. οἾΕα ἅ 6 αὶ δεν] καίρῳ 
γαρ λέγει [ εὐπροσδεκτος .. Ἐα δεκτος ' 

8. 1, ἃ] μομηϑὴ | ἡ διακονία .. ΘΕΡα 415 ἴδ νᾳ (εἴ. δπὶ ἴὰ 41]; βεάοδά 
ΔΊξα 01) 5Ὸ ΒΥΓΪΓ 4] ῬρδΤ γυὰ ρηἱδὶ δἀὰ ἴῃ ἢ. ἥμῶν 

4. συνισταντες (67) 6. ΟΡΈα 117. ΟἸοη Ογγβάθτ, ΟΘ΄ -στανοντες 6. 
Β381. 18. Παρ γος -στωντὲς ο. Ὁ ΕΚΙ, δ] ρον ἢν Τηῃατὶ δῖ 

(δὰ ἢ. 1.) 4] [| Ὁ" διακονους, ᾿ΐοτα ἢ αὶ νῷ 

δ. Ἑαὰ (πορί6) καταστασιαις [ Ὁ (ποθὴ τααῖϊϑί 864 ρ6Ὺ ἱηοατγίδιῃ αἱ 

να γ) ἐν νηστ. δηῖθ ἐν αγρυπῖ. 

9. δου .. Ἐα ετι | παιδευομέενον.. ὉἘα ἃ 6 βὶ Απιδτεῖ πειραζομενον 

11. Βα ἔν 8] ΤῊρΡὮ ὦ κορινϑιοι (ΡΕα -ϑειοι) 



80}5Ὁὁ 200.0,12. Οβεϊβίαβ οἱ Β6114]. β'δηςιὶ ἀοὶ οἱ ρῥγοίληϊ. 

- ᾿ -«“ ϑ » - 

ἡμῶν πεπλατυνται᾿ 12. οὐ στενοχωρεῖσϑε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσϑε 
, » Ἂ , ες. ὦ ς 4 ᾿ ».Α 2 , ς 

100 4, 14. δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν᾽ 15 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισϑίαν, ὡς 
ἢ , νι -« - 

τέκνοις λέγω, πλατύνϑητε καὶ υμεῖς. 
14 ἬΝ γύεσϑε ἑτερυζυγοῦντες ἀπίστοις᾽ τίς γὰρ μετοχὴ ὃι- 

ἘρἈ δ, 8. 1... καιοσύνῃ καὶ ἀνομίῳ; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 1 τίς 
- Α ΆΓ Α - 

10 10, 30. δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ 
’ ,ὔ ᾿ ’ - “ 5 « - 

8, 16. ἀπίστου; 16 τίς δὲ συνκκατάϑεσις ναῷ ϑεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς 
ἤτον γὰρ ναὸς ϑεοῦ ἐστὲ ζῶντος, καϑὼς δἶπεν ὁ ϑεὺς ὅτι ἐνοικήσω ἐν 

αὐτοῖς καὶ ἐνπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν ϑεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσον- 
“ω 4ἉἋ 

ταί μοι λαός. 11 Διὸ ἐξέλϑατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσϑητε, 

12. ὁ οπὶ δὲ (ροβίδα Βαθεῖ σπλαγχοῖς, 1, -αχνοις αἱ εἰ. 7, 15. -αγνα) 

18. πλατυνϑήητε (Εα πλαγυντ.) κι ὑμεις (Εα υμας) 

14. μη... ΕἘὰὰ ἃ ὁ ἢκᾳ (εξ ποπ ἔ πὸ δἰ{18) ἀῦτὰ Αὐτὴ Αταργδίὶ (πο 818 ρα) 
Ρτϑϑηι καὶ | ἀπίστοις... ΕΑ ἰΐ νρ ρμὶδὶ μετα απιστων ἢ δικαιοσυ- 
γῆς κ΄ ἀδικιας, ἰΐθτη Ὁ Ὲ -νὴ κι -κιὰ ..ὄ Εα ἴὖ νρ δἱ Οὐἱ Τϑϑιρϑγῆδὶ 
ΡΡίδὶ αἱΐᾳ δικαιοσυνῆς μετα (ΟΥ δια καὶ) ανομιας | ἡ τις (687) 6. 
ΒΟΡΕΕΟΙ, ἃ] πὰ ([ἴδτῃ 813 ἡ τὰς δὲ) ἴ νῷ 81 τῶι ΟἸθτα δια (εἴ. ΡΆγ881) 
Οὐἶδι Ογρ [ΟἹ ΑἸ Υϑί Ηΐοσ 8] τὰ .. ΟΥτβίδρ 149. χαν τὰς, ΟΥξ Αὐρὶ 
τις .. ς τις δὲ ς. Καὶ Δ] Ρὶ ΒΥΓΡ (πᾷ ἡ τις) 41 ΟἿγν Τδβάγι Οοβιμ 191: ΤῊΡᾺ 

Οες Τοτι] || Ὀ" ἃ ὁ νρεβά 4] Γ, οἰ φωτος 

16. Ὁ" συνφωνησις] χριστου 6. ΒΟ 18. 17. 8.Ρ8 ἃ ὁ ἔ νρ οσορ ΟἸοτα; οἱ ἐσ 
ἴῺ8 ΟΥ3 Οδηϑροϑὺ ρχτηββ ἤδη (48 ἢ. 1.) ρρὶδῖ Ρ'.. ς -στω 6. ΡΕΕΘΚΙ, 
Δ] Ρ]εῦ αὶ 5ὺ βγγυῖ 4] [σηΐδίρο 884 Θγιμοά 4083: ΟἹ οἷ θα ΟΥἹ Οδηϑροβὶ 
δχϑά ΤΑτηΡΑΓ381 ΤΙ γτῖ 4] ] βελιὰρ 6. ΒΟῚ, ἃ] ρ] 860 ὰ ΠΥ] " ΟΡ δ γπὶ 
ΒΥΥΡ (ΒΥγ 8αίαη) δϑῖἢ 81] [σηΐπίρ 1584 Ογιῃοά4ιυ83. ΟἸοηΣ Οτυδῖααθ ὕΔη 
ΔΡοβὲ (βἷος Οοἴβὶ οχ τη88, δἱ -αλὴ Νγββ Ν2 Βδβ8 Ερῆν ΟἿν Ὑμάγίβδθρο 
Ρχοοορθϑᾶ δι ΑἸΒΥ τὰ (δὶς οἵ. (6812 Ρϑίγ)η,, ΒῈΚ 8] ΒΥΥΡ τὴ! βτϑεὸθ 
80 (δεἴξαηι) οἀ ρΡῚ (,Ὀ,δοτγαρίθ") ἂρ Ηΐδῦ Ιρηΐπῖρο] Ἴχοάαξ ΤῊ ἀνε (816 
οί, σατηλ ΚΙ Όγ11}}) βελιαν, ΤεΥιΣ δοίίαο; Ἑαὰ ἃ 6 βελιαβ.. ς9 (μος Θ᾽ 
52) Ιὴ (6Χ τηΐγο δυσοσθ) βελιαλ α. τηΐη αὐ νὰάϊτ ρΡδᾶυς ἔξ νρ Τίς (118 

οογί664) (Οαπϑροβῖ ν46 δηϊ6)} πίστω .. [ωπ8ἃ τοΐπ πιστοῦ 6. Βὶ 8.Ρ9 ΘοΡ 
Ιρυΐπίρο δά (Οκηϑροβῖ, βορὰ ποὴ ἰΐα Οοἴδὶ εχ πι88) 

10. ῈΟ αυνκαταϑ. [ὑμεὶς οἱ ἐστε ο. ΟΡ ἜῪΞ6Κ 8] Ἰόβα Ρ] ἔξ τῇ 
ΒΥΓΠΙΓ μὸ 4] Αἴ Ὠιὰ ΟἿν Τμάγὶ Πδπὶ 81] [δοπίϑῖθ Ογὶπὶ Το Τοσὶ 8] 
τὴ .. [ἢ ἥμεις οἱ ἐσμὲν α. ΒΌἿ, 4] ρ[810 ἃ 6 οορ ΟἹ ῬΆ 1 δγΡ 
(411 4 6 η8) Αὐρ' Ὠϊάϊπὶ [ καϑὼς εἰπὲν ὁ ϑὲθος (ΒΥΥ οἵα ὁ ϑε., ΟἸθπὶ 9 

προφητὴς) .. ὈἜΡα 48 δ ρὸ Τετί Αὐρ' λέγει γαρο ϑε. (Τ᾿ ογῖ οτα) [ἐν- 
περιπ. α. ΒΟ ΕΑ .. ς η 49. ἐμπερ. ο. Β᾽ Ὁ ἜΚΒΙΙ, 4] σοσίθ ρῥ]οσ 

αὐτῶν... ἘΟῸ καὶ 600 811 ΟΥΞ Εὐυβιρδγοϑὅδ (βαᾳἃ ποῖ 1661) ΟἿγν Ηἰ1} αὐτοὺς 

(811: ΟἿγ Η! μεγρυπῖ εἰς θέον) [μον 6. ΡΈΡΟΚΙ, 8] ἔδγθ οἵηῃ νυν αἱ 
ναΐγ οαπη ΟἸδπὶ Οὐ ΑΤἢ Ερίρἢ 898 Ογτλτ Τη γι (ΟὯν μὸν εἰς λαον) 8] 

ΡΡίδῖ,  Τμπ μου ο. Βοὸ 171. 81. Εὐϑιρδγοϑδδ ριΡ 8884 δ γὴ 

17. εἐξελϑατε ο. ΒΟΕᾺ 8] θϑιη .. ς -ϑέτε ας. ῬΈΚΙ, 81] Ρ]ΟΥ ὑΡ ἴα (ΟΙδπα! 



Αἰ δυάϊΐυτῃ Ῥ80}} οχ ΤΊ Ν παπίίο ἀ6 Οουληί 18. 2 ΟΟ. 7,,7ὺ. 5897 
πα αν σσσὍν αν δονον 

λέγει κύριος, καὶ ἀκαϑάρτου μὴ ἅπτεσθϑε᾽ κἀγὼ εἰσδέξομαι ὁ ὑμᾶς, 

18. καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ 
ϑυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. 

3, 1. 
ΣΣΟΡΩ 8, 19 8. 

ὅ͵δὺ 81,09. 
"ἢ βδυὴ Ἷ, 14, 

(Ν11.) 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, ἢ 

καϑαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύμα- 
τος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύγην ἐν φόβῳ ϑεοῦ. 

1. 

2 Χωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφϑείραμεν, 
οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. ὃ οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω᾽ προδίρηκα 

ν Ο 3 - , Εν ὧν 2 ᾿Ν 5 , - 4 . 
γὰρ ὅτι ἕν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ 8ἰς τὸ συναποϑ' νεῖν καὶ συν»- 
ζῆν. 4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ΄᾿ 
{ -ι - -. “-- 4 

ὑμῶν᾽ πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ 
πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡμῶν. ὅ Καὶ γὰρ ἐλϑόετων ἡμῶν εἰς Μακεδο- 

’ ᾿ ’ Υ κὰ ς ν ς “ 3 2.3 ν ’ 
γίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντι ϑλιβο- 

μδνοι᾿ ἔξωϑεν μάχαι, ἔσωϑεν φόβοι. 6 ἀλλ᾽ ὁ παρακαλῶν τοὺς 
᾿ , .- “ ε Ὁ 2 “- ," , : ὃ 

ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ ϑεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου" ἴ οὐ 
, ΝΣ) - ’ 2 » 2 , 59 - ΄ ; τ 

μόνον δὲ ἔν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παραχλῆσξι ἢ 
, 3. )Δ)ε » 2 ς»"» Α ε “- 2 ΄ » 

παρεκληϑη ἐφ᾽ υμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν υμῶν ἐπιπόϑησιν, τὸν 

ἐξερχεσϑε) Ι Εα ἃ] αφωρισϑητε | λεγεν τυριός: .Κὶ 4] Τοσὶ οἵ (δ 1ἱ 
ΤΥΒΏΒΡΟΙΣ 1) 

18. Εα εἰς πατεραν 

ΜΠ. 1. Εα 8] αγιοσυνὴν (Ε -σινη») 
2. οὐδένα ἐφϑειρ. (41 διεφϑ.) .. 46." 109. ὁ 

8. οὐ (117. οχμ) ἢ. 1. 6. ΒΈΕΟΚΙ, Δ] ἴδγθ οἵη νν αἱ νάϊν οἴη ρὑρδῦ τὴῦ 

ἴζοια ρρίδι,. 1ῳῃ ροβὲ καταχρ. 0. ΒΟ 18. [Β οπὶ ἐστε  συνζὴν ὁ. ΒῸΡ 
ἘΕΘ..-ς συζὴν ας. ΕΙ, 6ἴο 

4. προυμας .. Ὁ Ὲ ἃ 6 δϑᾶ ἐστιν (ἰἴϑτὶ νβ 81] ν68ὶ ρύϑϑιη γ68] δὰὰ) | Β 
([οβῖς Β1], περιοχῖς Μαΐ) ἐν τὴ χαρα ] ἐπε πασὴ τὴ (Ε6 οτὴ τή, Ὁ ΕΣ 
δΔἀὰ πολλὴ) .. ἃ 6 ἐπ πιμίία 1 κὶ ἃ] ϑλ. ὑμῶν ἰΐθιηᾳ ν. 8ᾳ ελϑ. υὑμων 

ὅ. ἐσχῆκεν 6. ΟΡῈΙ, Ἀ] ἔδσθ οηὰβ ΟἿν Τμάγι ᾶπὶ (εἰ. γ589) 4]... Τῳῃ 
ἐσχὲν ς. ΒΕΟΚ 338.εσ}. ἀνεσ. ο. ΒΡΕΚῚ, 84] υἱὖ ναϊγ οἵὴπ 600 βῸ 84] ΟἿ γ᾽ 
Ῥδῖὰ (εἰ. Ρδγ5:9) ΤῊΡΕ Οεἐς .. 1 ἀνεέσ. ἐσχ. ο. ΟΕα ἰδ νῷ ἃ] Τπάγιβ 
ὈΡ᾿δΐ 

6» ο (ὁ 4. οι) ϑεος (οορ Ῥδιῃ [86 ἃ ΠΟΏΡΒΓ539] Ατηρ χϑί ροϑί τασειρ., ΥΥ 

Θί. δι το Σ ἰσϑη8ρ) .. 12. 14. 114. 8.16ε1 ΒΔ5 ΟἿγν Τάτ οτη͵εν .. ὁ ΟἿΣ 
ΤῊΡΠΠΙΙ ἐπ 

Ἴ. Ἑὰ εὶ οἵὴ δὲ ] Ρ᾽ῈΕ ἢν παρεκληϑὴν | ἐφ΄..1, ἐν [ Καὶ ὁζηὴ ὑπὲρ ἐμοῦ Ϊ μὲ 

8, 13. 



3, 4. 

998 2060. 7,8. Τυβεϊτία βεοαπ στη ἀθαπὶ Βα] αΐϑσα 8 ἀορθγϑῃβ. 

[4 - 3 ; ᾿Ὶ ς - - ε Ἁ 9 “- σ - - 

ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε μὲ μᾶλλον χαρῆ- 
΄ 3 Α ’ «ς - 3 - ΟῚ - 3 Η 

ναι. ὃ ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι 
3 Α ’γ. ᾽ὔ ᾿ σ ς 59ς ᾿ 9 2 ΕῚ Α ᾿ 

εἰ καὶ μετεμελύμην, βλέπω γὰρ ὁτὲ ἢ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὺς 
[2 3 3) « - - ᾽ ᾿ [τά δ [ ᾽ 350 

ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, 9 νῦν χαίρω, οὐχ ὁτι ἐλυπήϑητε, ἀλλ᾽ ὅτι 
’ » ’ Η ’ ᾿ , , ΄ 3 

ἐλυπήϑητε εἰς μετάνοιαν᾽ ἐλυπήϑητε γὰρ κατὰ ϑεόν, ἶνα ἐν μὴ 
4 » « - ε Α Α Α ’᾽ ’ 

δενὶ ζημιωϑῆτε ἐξ ἡμῶν. 10 ἡ γὰρ κατὰ ϑεὸν λύπη μετάνοιαν 
5 2 ’ - «ς Α - ’ 

εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται᾽ ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη ϑά- 
».» ΩΝ ᾿ 2. “- , , 4 

γνάτον κατεργάζεται. 11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ ϑεὸν λυπη- 
-«- - ’ έ - ’ 3 

ϑῆναι ὑμᾶς πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδὴν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, 
᾿ Ἁ ᾽ - 

ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόϑησιν, ἀλλὰ ζῆλον, 
Α Α «. ἂν 

ἀλλὰ ἐχδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἀγνοὺς εἶναι τῷ 

(Τπάτγι δη ἐμὲ) .. ΡῈ Ὑπάγι ροβί μαλλον, Εα δύτι ροβί χαρηναι... Κ 
81. 81. 109. 4] ρϑὺο οὔτι, ΟἿγ (οἴ. τ10503) ργαρίογιηϊ σε. μ. μα. χαρ. 

8. ἐπιστολὴ... ὈΕ Ἐ6ὰ ἃ 6 ἴρ δἀὰ μου, ἰΐθπι ΒγτΡ πρωτῆ | ξε καὶ 8680 
(οῖ. Οἂν Τμάᾶγι δὰ ΤΡ ΟΕ)... 1μηθἃ ποΐπ εν δὲ καὶ 6. Β [ Καὶ μέτεμε- 

λουμὴν (ἰάθπι δηΐθα μεταμελοιμαι), 413 ἐμετεμελομὴην  βλεπὼ γαρ ες. 
ΟΡ ἜΕΟΚΙ, οἷο... 1πϑἀ τα ογὴη γὰρ ὁ. ΒΡ" ἃ 6 ΑἸ Υβῖταϑ Απρ 
Βε4, ἰέθτη νῷ Απιδχϑίθα (γρ οἷς δὲ 8] ραοηϊίοτεὶ [ἃ 6 ρεπῖξοί, Ατα γβιϑά 
»αοηϊξιΐ886ι) υἱάδη8 φιοά [ἃ 6 ΑἸ ὈγδίαΒ Αὰρ νἱάεο φμοα, ἴα 41] υἱάδπξ 

ὀπΐηι χιοα]), ἰΐδτῃ 1πθἃ πιδὶ 91, [γαρ] Ε οαι ἡ [Εα ἔξᾳ νᾷ αἱ ὑμας ελυ- 
πησεν ] οὐ μεταμέλομαν᾽" εἰ κι μετεμελόμην, βλέπω - ἐλύπ. ὑμᾶς, ϑνῦν 
οἴο: 1ἴ8. οἱ. μη ἱπίεσρρ; ς 49. οὐ μεταμέλομαν, εἰ κ. μετεμελόμην' 
βλέπω - ἐλύπ. ὑμᾶς. (49. ὑμᾶς,) ϑνῦν οἷο 

9. Ρ" ἃ 6 οἵη νυ» (8υγ ἐαπιθΉ) 

10. ἀμεταμέλητον (ΟἸδῖη ΟΥΞ Αἱ τὰ, ἃ 6 ἔφ ἴὰ νρ Απιδγυβί 8] δέαδέϊεπι, 
Αυρ3 ἐπιραφηϊίεπαηι) .. 41. ΤΏΡταξ ἀμετανοήτον, ΟΥΐ ἀμελήτον, Οτἱ 
αμεταβλητον ] ἐργαζεταν ς. ΒΟΌΕ 87. Ρ5-1υ81 (6ρ. δά Ζεπ. οἱ ὅ6γ. 18. 

ἡ μὲν τοῦ κόσμ. λύπη ϑάνατον ἐργάζεται τοῖς ὑπ᾽ αὐτῆς κρατου - 
μένοις, ἡ δὲ κα. ϑε. λύπη τὸν τῆς ζωῆς τίκτει νοῦν) Ο]οτῃ ΟΥ8 Οὴν (εἴ. 
ἸΊΟΒῸ5, βΒρὰ ὙΔΥΓ Τὴ88 80 Μοπί[) Πᾶπι .. ς κατεργαζ. ο. ΕΘΚΙ, 8] Ρ]6ῦ 
ΟΥ" Ὑμάτγί ΤῊΡΒ Οδς (κατέργ. 84. ποη νϑγίδί) [ἡ δὲ ᾿8βᾳ κατεργ. -. Κ 
81 τὴ ΟἿ γ (6ι.:10803) ογη 

11. υμαῖς 6. ῬΕΚΙ, ἃ] ἴδ6γ6 οἵη ΥΥ ἴθσε οἵηῃ ΟἿδθηι (ἀσουγαίο νν. 9---11. 

οἶτα) Βὰ8 ΟἿσ Τπάτε θᾶ ΤῊΡΗ Οδο Βεά.. 609 1, οἷὰ 6. ΒΟΕΑ 11. 

Ε ΑἸ θτϑὶ Ααρ' (:: οττἐθ αίαν αὐ ϑαροτγῆσυπι) [ἰ κατειργασατο ς. ΒΟΕ 
ΘΕῚ, Α] αἱ νάϊτν οἴηῃ... ΡῈ χατήργασατο Ϊ υὑμὺν 6. ΒΡΕΚΙ, 81 υἱ νάϊγ 
ΡΙ] ἃ 6 “0Ρ ρῸ 8] ΟἸθιη δῖ Οδο ... ἴῃ ργϑοπὶ [ἐν] 6. σα 8135 ἔδυϑ 
ἔκ νβ Βυγ1 4] 1018 ΟἿ Ὑπάγί ΤΡ ρρὶδ' [ ἀλλα ργ οἵ 866... Εα αλλ 
Ϊ αλλα αυδτῆ.. ΒΡ αλλ] αλλα οχίν ς. ΒΡ ΟῚ, δἱ αἱ νὰϊγ ρηι.. ς 
αλλ ς. οσ(ΕΚ ἢ) οἴο! τω πραγμι. 6. ΒΟΌΕἘα 18. 17. 80.841] ἔ γὶ νρ σο ΟἸ δι 
Ό δαὶ (ἰχί τὸ πραγμα) Αιηυγβίθα ΡῈ] Βοᾶ... ς (609) ργϑθιι ἐν, 1ωη [εν] 
ο. ΟΡ ἜΚΙ, 4] μ]6ὸγ ἃ 6 οορ 8] ΟἿγ Τμᾶγὶ αἱ Ατηυϑέμαβ 



Τ6 ῥρυΐοτβ σϑργθμβθηβίομθ. ΤΙ ραυάίαα. 2. 0Ο. 7.16. 399 

’ Α - “- πράγματι. 12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαν- 
δι -» 2 ’ ΡῚ )» Ὁ - » 

τὸς οὐδὲ ἔνεχεν τοῦ ἀδικηϑέντος, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωϑῆναι 
ὑνς ς - ᾿ - - - »- 

τὴ» σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 
Α Ὁ ᾿ ἤ 5 ἃ 4 - ’; « - 

10 διὰ τοῦτο παρακεχλήμεϑα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισ- 
᾽ - 9 ’ 95. - “- Ο . 

σοτέρως μάλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, οτι ἀναπέπαυται 
4 - " νι - 

τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν᾽ 14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ 
[4 “- ᾿ 2 ’ 3 3 « [4 3 }] ’᾽ 

ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχυνϑὴν, ἀλλ ὡς πᾶντὰ ἐν ἀληϑείᾳ 59,3. 
3 ’ ς» σ΄ ΠΑ Ε ’ ς - ες »»Ἅ»ἍΝἉ"» , 2. 7 

ἐλαλήσαμεν υμῖν;) οὑτῶς καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπι Τίτου ἀληϑεια 
’ : ΝΕ - 3, “- 

ἐγενήϑη. 1Ὁ καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστὶν 
3 “- ’ Α 

ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ Ἐρμδ, 
; ΣΤ 2)» , σ 3 "  Ψ 3.ϑ. ς,. α 

τρόμου ἐδέξασϑε αὐτόν. 106 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ ϑαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

12. οὐχ .. ΟΡΕ ἀϊγ Ὅλτὴ οὐκ [ ἐνεκὲν ἰδσ 6. Β (ϑῖς Μαΐὶ, πθ6 δοσίο δ] ἴον 

ἰοϑίδηίϊαν. ΒΕ] οἱ ΒΟἢ) ΟΡΕΡΟΚΙ, (866 οἱ ἰαγί 1000) 81 ΟἿγ Ῥδ8πὶ ΤὨΡὮ 
.. 49. εὐγεκὲν 6. 1, (Θ64 ἰδῃζιι πὶ ὉΓ, ΠΟῺ 866 δὲ ἰθ6γ) 8] τυ Τάτ Οος 
αδικήσαντος (Β 87. 78. δΔαὰ αλλ) ουδ. ἐν. τ. αδικηϑέντος .. ὉἘΕ αδὲε- 

κήϑέντος οὐδὲ ε. τ. αδικήσαντ. (Θαπάδτῃ οταϊΐηοιῃ ἀπ νο]αἷ 564 εχ 
Ῥαγίβ ἰδηΐαση σταπίαν! βου ρίαγαπι αἰ. [ἢ Δρροπάϊοθ τοϑὶθ αἰχίτηνιβ 

ΟΟΥΓΘοίογϑιῃ ἴῃ αγϑθοῖβ' ῥτὸ Ρἢ [ὑμῶν τ. ὑπ. ἡμῶν (ς ΟΡ Βοῖοι 
ΘΙ 67) ς, ΒΟΡ ΓΟ ΈΚΙ, 4] ἴδγοθῦ ἃς ὑ1]ὺγ (ΟἘΕ ἃ αμ. τ. ὑπ υμ.) α 
δ ἡμ. τ΄ ὑπ. ημ.) ἀἢ 6 ρῸρ βυυαϊτ δῖ} ἂὺὺ δὴ Οϑοῖχις,, ςΘ (Ἰοτα 
ΟὉ 8ζχ, ποῃ ς) ἤμ. τ. ὑπ. υμ. 6. ταΐπ νἱἷἱχ τὴῦ ἤ νρ 50 81] Οἂγν Τῃάτχί ἃ] 

Ατηδγϑὶ δ] | πρ. ὑμας (41 ἡμ.).. 8] νᾳ (6ἴ, τὰ ἃ], βθὰ πο ἔὰπ 4] την) 
ΒΥΤ ἈΓῺ ἃ] ΑἸ Υβί ΡῈ] οἵη 

18. δὲ Ἡ. 1. ὁ. ΒΟΡΕΚΟΚΙ, 8] τὰ ἰΐ νυ ρὸ βγγαν ΟΠ γόοτα (ο(.110801) Τ δὴ 
(ἐπειδὴ ργὸ ἐπι δὲ) ΤΏΡ ρρὶδὲ,., 415 Τμάτί οἵα .. ς ροβὲ περισσοτε- 
ρως (ον ἀϊΓ Τάτ - τερον») 6. ταΐῃ Ρ] δϑίἢ ἃ] (θδπάθιν ᾿θοίοῃ 6 πὶ ΔρΠΟΒΟ 

ναϊν 5ΥΓΡ ο.ἢ ἰΐομᾳ οορὴ ΟὨγνχί Οος, Ῥοΐίδηαϊς ΒΘ οτῃ ΟΥ̓ Ὡη86 ᾿ 
υμῶν 8η. [ μῶν ς. ΒΟΡΕΘΚ 4]8 δὸ ραν 1 ν᾽ ΡῸ Βυγ ἰΐθιηᾳ βυγΡ (νἱὰ 8 

ΡΟΒ[) δύῃ 41] ρρὶδῖ.. ς ὑμῶν Ὁ. ΕἸ, 8] Ρ] ΟΡ ΒΥΓΡ ὁ.ἢ 41 ΟἿγν Τμάγι 
ἃ] Βοὰ 

14. τα αὶ Οἢγν ΤῈΡΗ κεκαυχ. ὑπ. υμ. [σ αλλα [ παντα .. ΟΡα ΟΡ Β.ΤΡ 
(5 οπιπΐα ἐ οπυπῖπο) ΟἿγ πάντοτε [ἐν αληϑ. ἐλαλ. υὑμ. 6. ΒΕΘΕΙ, δὶ αἱ 
ναϊτ οἵη νν ρ] ὑΡ πῆι .. 00Ὲ 46 ἔνρ δο ὑμὲὸν ἐν αλ. ἐλαλ, [ἡμῶν «ἃ. 
ΘΈΘΕΙ, ἃ] Ρ]6Γ (6 βοὴ 1.61) ἴὸ νῷ ροὸ βυγυῖγ 4] Ογν Τμάγί 841] Ατηθτβί 
8]. ..1ὼη 49. ὑμῶν 6. ΒΡ 8] ρϑὺς οορ (να ἐν, ὙΥΙΚ σογίαίδο φιαπι ζεοῖ- 
γιιι8 8067 νοϑὺ) ΔΥΡ (σίογ. ποϑίτα 46 υοδίϑ) ΤΏΡΗ | ἡ ἐπι .. Ἰωὴ οἵὴ ἡ ὁ. Β 
115. 119." ἐπε τιτου .. ῬΕΕΟ 8] θϑῃ σρος τιτον, Ἰἰίθτα αὐ ἐϊέμπι ἴΐ 

ν οἴο 

16. χαιρω ὁ. ΒΟΡΕΕΟΚΙ͂, ἃ] Ρ] ἰΐ νῷ ΘῸΡ Β0Γ 8] Ρὑρὲῖ οἰϊδί τη... ςϑ (ῃ0η 
ς ΟὉ 852) δἀἂὰ οὖν 6. τηΐῃ ρῸ ΒΥΥΡ τοῦ 4] Ομ τίχέ 4] 



409029Ἡ 2{(Ὁ.8,1. Ουπὶ Ια ά6 ἀκ οοἸ]οοἴα Μϑοράοῃῖοδ δχροηϊί. 

ΥΠΙ. 

1 Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴ» δεδο- 
μένην ἐν ταῖς ἐχκλησίαις τῆς Μακεδονίας, 2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ 

ϑλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάϑους πτω- 
χεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν" 

ὃ ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναμιν αὐϑθαίρετοι, 
9,.. 4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν 

χοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, Ὁ καὶ οὐ καϑὼς ἡ): 

πο 1δ, 88. εἰς πίσαμεν, ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ 

ϑελήματος ϑεοῦ, Ὁ εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἕνα καϑὼς 
προενίρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. 

10ο1,5.. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει 
καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ 

1 ου 1,6. τῇ χάριτι περισσεύητε. 8 οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς 
ἑτέρων σπουδὴς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων᾽ 
9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι 

ὙΠΙ. 1. γνωριζομεν .. 8] ἴγ680 νροάὰ 4114 (γ6] γαοΐο αἱ ΠΥ" νοὶ 7εοὴ 

80 ἃ] Οἢγν Τμάγι δδάι] -ζω (48." δἀά μεν) 
ὥ. Ὁ" 4] Τμάτγί κατα βαϑος τὸ πλουτος ο. Βο 17. 81. ..ς τὸν πλουι- 

τον 6. ΘΈΕΟΚΙ, ἃἱ Ρ]οΥ Ον" ΤΒατγὶ ἃ] 

8. παρὰ ο. ΒΟΡΕΚΟ ἃ] .. ς ὑπὲρ 6. ΚΙ, ἃ] γεν ΟἿγ Τάτ Αἱ [1, αφϑαι- 
θέτον (εχ ρΡγοπυποίατ 06) 

4. οὗ (νά(1) πολλ. τῆς παρακλ. ᾿ς (ΞΞ αῦ 832) δἀὰ ἴῃ ἔπε δεξασϑαν 
ἡμᾶς 6. τηῖη νἱχ τὴ οομΓᾶ ΒΟΡΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρ6 Ρ] ἰῦνρ' ρῸὺ ΦῸΡ δγῖ 
ἈΓΓ Α] ρῥρ ΒΓ οὐδὲ γηὰι : 

δ. ηλπισαμὲν α. ΟΘΈΕΘΚΙ, ἃ] ἔεγθ οἵη (Εα ἐλπισ.) ΟἿν Ὑπάτγί 4] .. μη 

θα τΐθ χαμὲν ο. Β 80. [αλλα ς. σλῦ ἃ] αἱ νάϊγ.. ς μη 49. αλλ 6. Β 
υΡἜ6Ι, οἷς 

6. προενηρξατο (Δ] ραὰς προσεν.)... Ἰωπιϑὰ τα ἐγηρξατο ας. Β (41. καὶ 

ἑνήρξ.»), αἱ προηρξ.) [ 1, Δ] ἐπιτελεσεν 
1. περισσευετε.. ὁ ΟὨγοΙΙΕ γτε | εξ υμ. ἐν ἥμ. 6. ΟΘΕΒΟΚΙ, ἃ] Ἰοηβ8 
ΡῚ ἰδ νρ' Κὸ Β.ῚΡ ἃ] ρὑῃ ρῥῖῃ.. 1ζπ εξ μ. ἐν ὑμ. α. Β 819 φορ (εν υ". εἰ 
ἢ.) ΒΥΥ στη 815 οἰδηΐ Οὐἱπΐ (ποϑίτα ἴηι γ08) ΑΥΛὈΥ 5.118 (ἡ ποϑὲδ δὲ υοδῖδ) 

 περισσευητε.. Ὁ Ε(Εα -εὐσητε 

8. δια τῆς ετ. σπουδης (»εῪ εἷς  νᾳ [6ἴ. δἴὰ ἀοτηϊα [0] 8] ρ0]]) .. ΡΕ 
([ἴϑτὰ ργορίον ἃ α αὶ νρο8ὰ δ]ῖᾳ ροὸ Απρ ΑἸηθτβ) δια τὴν ἐτ. σπουδὴν 
| ὈἾΕα ΟΠ γΏΟΒΟΙ δοκιμαΐζω ᾿ 



Οοπιπιθηᾶδξ 561 ρ 6 1ὴ 511π|}}1 {6 σοΠΠἸσοηάδημ. 2.00. 8,19ὅ9. 40] 

ὃ 3. ς - 3 ᾽ ’, ᾿ σ «ς -- - 3 4 , 

ι υμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 
’ 10 Α ᾽ 3 ’ δίδ Η “- Α ς « 

πλουτήσητε. 10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι" τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμ- 
᾽ χὰ 3 ’ὔ Α - ᾽ Α ᾿ Α ; 

“φέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ ϑέλδιν προενήρ- 
« 3 4Ἁ ᾿ ᾿ Α 4 « 4 - 9 ’ Ω 

ξασϑε ἀπὸ πέρυσι᾽ 11 γυνὶ δδ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπωφ 
’ « ’ - Φ ΞΕ: Ὡ ) ἂν 

καϑάπερ ἡ προϑυμία τοὺ ϑέλειν, οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ 
Υ̓ 19 ᾽ 4 « ’ ’ ν΄ 2. μ 2 , ἔχειν. δὶ γὰρ ἡ προϑυμία πρόκειται, καϑὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσ- 
δεκτος, οὐ καϑὸ οὐχ ἔχει. 18 οὐ γὰρ ἕνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ 

γ. 7 γῚ2 Ὁ. 3.) . Σ “ ς- “νι ες “« " 
ϑλίψις, αλλ᾽ ἐξ ἰσύτητος᾽ ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα 

’ Ψ Α 

εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐχείνων περίσσευμα 
με [χὰ 

γένηται δἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης, 1Ὁ καϑὼς 
’» Α «ς 

γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν», καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἤλατ- Ἐπ 18, 15. 
τόνησεν. 

Ρ Ύ ἷ .« « τ1001δ, δ7. 
10 Χάρις δὲ τῷ ϑεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν εἰς 

ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου, 1 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπου- 
Α ε - “- 

δαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐϑαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 18 συ»- 
4 Ε] ΄. τ Σ ,κῇ 

ἐπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγ- 
ων σιν -- : Α 

γελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐχκλησιῶν, 19 οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειρο- 

9. τὸ χῦ-. Τμλϑὰ τοῖπ οχὴ χὺ Ὁ. Β (Απιθ1) ; ΟἿγ (εἰ. Τ80863) ογῃὴ παἰσχαχηᾳ {δὲ 
ὑμᾶς 6. ΒΌΕΕΟΘΙ, δἱ ρῚ ἴἴ νῇ βρὸ οορ βυγαῖγ 4] Ογγβάιοῦ ΤΗγεΪ (Δα ἢ. 1.) 
8] ΑἸ δἱ τὰ .. ΟΚὶ 81 ἔοι ϑθ ΟΥἹΌ Ἐπιϑπλδῖ349 (Ἷν Τμάτιβ δ Δυρὶ 
Ῥαδυ]ΐη δὲ μας [ὑμεὺς (0 ΘΕ ἜΕα ἴ νῷ ΑἸηθχϑί ἃ] ροβῖ σπτωχ. ΡΟ) 
εἴ πλουτησήτε (0 -τισητε) .. 415 Ε1ΒΡ8 16 Υ οἰδθν χη ἰΐθτῃ ἃ} }8[ ἡμ. οἵ 
πλουτησωμὲν ἐκεινοῦ .. ΘΒΕΕα ΑἸΔὉ2 (Β6 ΑἸ10] ἐϊέμ8) 4] αὐτου 

10. Εα συνφέρει [ οὐτινες .. Ἑα αὶ ΒΥΥ οτι [ τὸ ποιῆσ. α. κ΄ τὸ ϑέλευν 

.. 80 ΒΥ ἃγθ τὸ ϑελ. α. κι τὸ ποι. [ ὈἾΕα ἐνηρξασϑαι [ »"Εα περσυν 

11, του ϑέλειν .. Ὁ" τὸ ϑελ., ΟἿΣ (οὐ.ἴ0863) ἐχ του ϑελ. 

12. αν δ. ΒΟ ἜΚ 8] Ἰοῆρθ Ρ] .. ΡΕ6ῚῚ:, ἃ] ΟΠ γῖδοβοιὶ δῖ ἂν [ ἐχή (Β 
[[6ϑ6 ΒΕΒ ; ἰδοϑὶ Β1; Μαὶ ἐχη]} 1, ἃ] τυ ἐχεν) 6. ΒΟῬΕΕΟΚ 4] τὴὰ ἰΐ 
γῇ β0 8] τι ΟἸθὴ 4187 οεἰδί τηὰ.. ς (6000) δΔὰὰ τις 6. ΟὟ, 8] 0] βυτΡρ 

ς." 4] Ομ τ δἱ | ἔχεν... ῬΕΕα βὶ 84 τις 

18. δὲ δ. ΒΕΒΟΚΙ, 8] ΡΙΟΣ ἵ βὶ νΕ 80 ΒΥῚΡ 4] (60} 5.1 ἐὲ συοὐίβ) ΟἸθτὰ 4] 
τῆι ΑἸ Ὀγβὲ 8] τὰ .. μη ΟΙῺ ὁ. ΒΟ ἃ] ἃ 6 δοίμυϊ [γὺυν.. ΒαῚ ρ᾿ἢ οἷα 
Ι ΕἘα ἐσσοτητος εἷ τ. Βα ἐσσοτῆς 

14. τουμῶν .. Καὶ τὸ ἐμὸν 

15. ΕἘαὰ πολλὺ ] Εα δ] πιὰ οἴχῃ ὃ 886 (4] ρϑας [0] 18 ᾧ) 

106. διδοντι ο. ΒΟΚ 84] οοσίβ ρὰὶ ςὶ (ἀαπέῦ) ΟἸγοᾶ ᾿ζοτι αἴρο862 Β6τλ61 Τ μάτί 
δα Τρποάδοος.,. ΟΌ΄ ΚΖ δοντε 6. ῬΈΡΟΙ, 8] ρ] 580 (ἃ 6 ἔνρ ἀεάϊξ, 
ἰζθπὶ σῸ ΟΡ ΒυγΠ 41) ΟἿγ Τηρμθαα͵ Ῥγχγδοίογθα Ο δα ἡμῖν 

18. υ»" συνεπενψαμεν 
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6, 8. 

Ἐο 12, 11. 

1, 14. 

103 2 ΟΟ. 8, 20. Οοιμπιδηαδί ΤΙἼΐζαπι 60]] οὐ ο ἢ 8 Οσρο νϑηίατθμι. 

., "Ὁ « “ ’ ς « ὡς " 
τονηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν ἐν τῇ χάριτι ταὐτῃ 

- « «ς - - -«- 4 

τῇ διακονυυμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ 
οϑ ’, ς - 20 ᾿ς ’ - ’; ς - ᾿Ξ , ᾿ 

προϑυμίαν ἡμῶν, στελλόμενοι τοῦτο, μῇ τις ἡμᾶς μωμήσηται 
αν . ᾽ ,ὔ “- «ς 3 ( ---ς 

ἐν τῇ ἀδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμενῃ ὑφ᾽ ἡμῶν᾽ 21 προνοούῦμε- 
Α “Δ 2 ’ ». » , 2 , ὍΣ » Ἵ ’ 

γοι γὰρ καλὰ οὐ μύρον ἐνώπιον χυρίυυ ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνϑρω- 
ν ’ " 2 - « - 

πων. 22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμά- 
- ’ - "» - , 

σαμεν ἕν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὑντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπου- 
᾽ “- -" { - » ς Α 

δαιύτερον πὲποιϑήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 28 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, 
ν νι. « . » ᾿ ".ςϑ « 

κοινωνὸς ἐμὸς καὶ δίς ὑμᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοι ἡμῶν, ἀπόστο- 
- ἂψχϑ - Ἶ .1 Μ τὰ 

λοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 24 τὴ» οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 
« - ν ς - «ς Ἁ ς “ " 2 

υμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσδως ὑπὲρ ὑμῶν» εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς 

πρόσωπον τῶν ἐχχλησιῶν. 

19. ἡμῶν ΡΥ... 9Ὲ 8] δὰ ἐγέγρετο, ἰϊθιη νρ (884 πο πὶ ἔπ 41) 4] Ααὺρ αἱ 

ε8ὲ 1 ἐν (68) ς. ΒΟ (οπι τὴ) ἃ] Ρ]υ8'᾽δ νυ δορΡ 84] θδι Απηθτϑέ ἃ]... ς 
συν ο. ῬΕΕΟΚΙ͂, ἃ] Ρ] ρὺ βΒγγυΐγ 4] Οἢτν Τπάτι ἃ] Αὐρ. οέοπαϊἐ Ποῖ. ἢ. 
1.1. {δ αἱ υφ μων [ αὐτου (ΑἸ ρᾶυς αὐτὴν) 6. Ὁ ἘΓοΡἜΚ ἃ] Ἰοηρδ ρμὶ] 
ΒΓ 4] ΟἿν Τπάγι δ 4] (ἀοἔδηα!ϊς οἵ. Βδῖςοἢ.)... ΟὉ9 [,η οπὶ 6. ΒΟ 
ὈἾΕΟΙ, 4119 10 νρ' οΡ ρὸ ἃ] ρρἶϑί [ ἡμῶν δχί" 6. ΒΟΘΕΘΕῚ, ἃ] Ἰοηρθ μ] 
ἴϊν8 σὺ 600 5ΥΓΌΪΓ 4] ΡΡ τπὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 82, 868 60) ὑμῶν 6. Ε ἃ] αἱ 
νάϊ ρϑυς. Ῥυδϑίασθα Ὁ᾽Ὲ δαἀ τελοισον (ἢ υοζιριε Ῥγοὸ νοζιπέαίεπι 6χ- 

διηΐς ν 6 γ8ι). Οδίθγιμι [μι (οὐ μόνον ᾿8ᾳ σπρ. ἡμῶν») 

20. Βα υὑποστελλομενον (98 συστελλ.), τ νρ ἀοιϊίαπίοβ [ ἡμίὰς .. Ἑ6 Αἱ 

υμας 1 οὗ (ἢ ποπ ᾿ααο) μωμηταυ 

21. προνοουμένον γαρ: ἴΐὰ ῥγογβιβ (εἴ. 6) ςα. ὁ 17. 87. 39. 47. 18. Αἱ 
αἰῖᾳ 5ο οορ 8] ΟἸοῃ Ογτγϑάογεοι ΟἬ γΙΠΟΒ61 (16 ΟἿ δρ ΥΥ͂ (8) : : τηΐγαπι 
αϑὲ ᾿ἰβίδιη Ἰθο Ομ θῖη ΔῸ 'ρ5818 ἱηίθυρτοίϊθαβ απὸ85 αἰχίτηιβ οἱ ρμδίγι θυδ 

ἴδηι Βα 6} 6 Γ᾽ Βουνϑίδπ) 6586. Οοτγθοίιπι ν 6 ΓῸ αϑύ ἃ Ρ] αγ τ 8 ν 68] σρο- 

του μὲν γὰρ νοὶ προνοουμένον δΌϊΪΘοἴο γαρ. ἔιιδα 188 νἷὶχ ἀνθ ἷδ δδί, 

Οδἰογαπὶ οὗ οἵ. δᾶ ν. 24... 52 Π1ὲ (α΄) προνοουμὲν γὰρ 6. ΒΌΚΕ 

αἰ τὸ νῷ βυγὰῖ 4] ΟἿγν ρρὶδῇ,, ς (ΞΞ ΟὉ 52) προνοοιυμέψον 6. ΚΙ, 8] 
Ἰοῆρθ ὃ] Τῃάτε ἤδη ΤΏΡ Οδς. Οἷ οἱ. Ροϊγο οἂν θ: προνοηῦντες ἀεὶ 
τοῦ καλοῦ ἐνώπ. ϑεοῦ καὶ ἀνϑρ. 

22. πολλὴ (Β ῥύϑϑιῃ δὲ)... Εὰ 67." 69. ρ' οπι, ΟἿγ (εἴ. 0863) ὁγη σεπ. 

π. τ. εὐ υμ. 

28. εἰμ. συνεργὸς .. θῈ ἃ 6 ρ0 (ον ἃ] Ατηὐτβί συνέργ. εἰ ὐμ.  χὺ.. ΟΕ 
ἔα" κυρίου (εἴ. ϑέεοιυ Ἰοείίυτ) 

24. ὑυπὲρυμων... Ὁ" Δ] αὶ υπ. ἡμ. [ ἐνδεικνυμένου 6. ΒΡ ἜΕΑα 17. ἃ ὁ καὶ 
ὅο..ς ἐνδείξασθε ς. Οὐ ῬοΥἜΕΠ, 4] ἔδγθ οἵγῃ ἔν ΟΡ βυσθῖγ αἱ 
ΡΡ πιὰ | εἰς προσωπον 6. ΒΟΡΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρα Ρὶ ἰΐ νρ δῸ ΦοΡ βυγῦί 
Δ] τοῦ Ρρ ρῖῃ .. ς (ΞΞ- ΟὉ 82) ρσϑϑῖῃ καὶ τηΐη β᾽δηΐ 
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ΙΧ. 

Α "- - 

1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν 
μοι ἐστὶν τὸ γράφειν ὑμῖν᾽ 2 οἶδα γὰρ τὴν προϑυμίαν ὑμῶν ἣν 
ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι ᾿4χαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ 

Δὲ ς - - - 

πέρυσι, καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέϑισεν τοὺς πλείονας. ὃ ἔπεμψα 
δὲ ΣΝ χδελ, (ΔΡΈ Ὁὔ Α Α ’ « τὸς Α "7τὲ ἐ - 97 

ἑ τοὺς ἀδελφούς, ἱνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χενωϑῇ 
ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καϑὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε, 4 μή- 

ὶ 2 μά - 2} Α ’ Α ἰχὰ { -“»Β δ 

πως ἐὰν ἐλϑωσιν συν ἔμοι ακεδονες καὶ ευρῶσιν υμὰς ἀπαρα- 

σκευάστους καταισχυνϑῶμεν ἡμεῖς, ἰγὰ μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ 
3 » 1: 

ὑποστάσει ταύτῃ. Ὁ ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς 
ἀδελφοὺς ἵνα προέλϑωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προ- 
ἐπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλο- 

γίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. 

ΙΧ. 1. γαρ (βο αἢ .. α 415 ΘορΡ δἱ οἵχ Ϊ Β ἔμοὸν τὸ (Εα 109. Τμάνιεἀ 
δι τοι)... 6 17. 18. οἵα 

ἢ. ὈἴΕα πέρσυ] ὃ ς. ΟΡΕΕΟΘΚΙ, οἷο... πϑὰ τΐπ τὸ ὁ. Β [0 εξ ὑμῶν 
(ψιιαα 6:5 νοδὲβ 68ὲ [(' οτὰ] αδηιιζαΐϊο) ὁ. ΘΈΕΟΚΙ, 81] Ρ]ῸΥ ἃ α ρὶ ἦι 8] ρὸ 
ΒΥΓΡ ἃ] Ομν Τῇάτγιὶ δι 8] Αὐρ᾿.. μὴ οἵὴ ἐξ 6. ΒΟ 8} ἔ νᾷ ἃ] τυ 
ΑΙ γϑὲ 81 (υεϑέγα αὐδπιιζαξῖο) 

8. ἐπεμψα .. θῈ 60Ρ Αὺρ ἃ] ἐπεμίψαμεν (0" ἐπενψ.) [ Β΄" δὴ τὸ καυχ. 
ὑμῶν τοῦ. με. [Εαὰ 48. αὶ Οἢγ οἵχ τὸ ὑπ. ὑμων. ΟΓ ἃ ε ἔνρ τι πο (ἃ 

6 τ πο.) φιοά σίογέαπιιν" (ἃ 8 -πιι8) 6 ὑῬύδη, 5 υἱὲ πὸ ἐπ αίίο ποϑένα ] 
1, 8] αἷϊᾳ ἜΠΟΣ Ε σΠΕΙΟΙ 

4. μηπὼς -. Ὀἢ μη ] ἐὰν (θ᾽ αν) .. ΒΡ ἢ (ποπῦ πο 5) ΒΥ οἵ [ Ἐα εὖ- 
φουσιν] καταισχ. .. Ὁ (οὐ ἢ αὐ νά γ)Ε Ὶ, 2. ἃ 6 βυγ ργδθιι καιΪ λεγωμεν 
ο. ΒΟΤ Ἢ, ἃ] αὐ νάϊττγ οὔ ἢ νῷ σορ Βυγο 4] ΟἿν Ὑδαγί 4]... ΟἾΕΕα 
ἃ 6 αὶ οἰΐατηα νρο ρο Τρ ότι Ατηρ γϑί Αὰρ' λέγω (Β΄ ἐν. μὴ λὲγ. ἡμεῖς, 
Κ οπχ νὰ μῇῆ λιυμ.,) 109. οπὶ ἡμ. ἐνὰ μ. λὲγ.)  ς (ΞΞ αὉ 832) δἀὰ ἴῃ Γ. 

8, 4. 

8, 10. 

8, 16 κι. 

11, 11. 

τῆς καυχήσεως ο. Ὁ ΕΣ (ΕἾΔΌΣ Δ] δά ἡμῶν) ΚΙ, ἃ] Ρὶ] 50 βυγῆνγ ἃ] 
ΡΡΒΙ τθὰι: οπὴ 6. ΒΟυἾΕα 8] τὰ ἴἴ νρ οορ ρῥρἷδὲ 

ὅ. Ἑὰ 8] Τπάγιθα προσελϑῶωσιν εἰς 6. ΟΚΙ, 8] ἔθτθ οὔ Τπᾶάτί δία 
ΤῊΡΗ Οδς (Οἂν ΤὨρΡΒΒ προπεμψαν τ. αδ. να προκαταρτι) .. [ἢ 
προς 6. ΒΡΕΡΑ 8}3 (:: πρὸς Ποιηο 6. εἰς ρεγηαἰδίαγαβ ἔα 1886) προεσ- 
ηγγ. (607) 6. ΒΟΡΕΒΟ 4] ἔογϑ!ϑ ᾿ἴθιη (Γερτγοηιΐϑϑαπι δἰ) ἴξ νῷ 50 οοὺρ 
ΤῊΡὮ ρρίϑῖ,, ς προκατηγγ. 6. ΚΙ, 8] Ἰοηρθ Ρ] βυγαῦγ 4] Τηάτὶ δια 
Οες (119. ΟἿγ [6[.τλ0803] ταυτὴν τὴν εὐλ. υμ. τ. εὐναι Οταἶβ80 σροεπ.) 
Ι Ὁ" ἃ ὁ νυᾳ Ρὲδὶ ἃ] οἵὰ ὑμῶν [ Ἐὰ δ ᾶτπὶ ΟἿΣ οἵὰ ταύτην (119. ΟἿν νἱὰθ 
δηῖα; ἢ νρ τεργοπιΐθα, ἤαπο δόποαϊοίίοποπι [δέπ. ἢα.] ραταίαπι 4886) ] καὶ 
μὴ .. ΕἘὰ δ3. ἴῦ γᾷ ΒΥΥ 8γθ ΟὨγθοτ 3 ̓ υἱδί οτη καὶ [ ὡς Β60 6. ΒΟΘΕΒΟΕΙ͂, 
81] Ἰοῃξθ Ρὶ ρΡ Ρῥπι.. ς (ΞΞἨ ΟὉ 52) ὠσσερ ὁ. τη αἱ νὰτγ ῥδὺο 
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40,4Ἢ 24200.9,6. 6 Βϑηδῆσθηξίδο ρυϑθπιϊΐ8. Ὁ 

σ«6,7.. 60 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ ϑερίσει, 

ἜΡρτον 39,8. χαὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ ϑερίσει. “ ἕκαστος 

καϑὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἱλαρὸν 
γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ ϑεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ ϑεὸς πᾶσαν χάριν 
περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα «ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν 
ἔχο»τες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαϑόν, 9. καϑὼς γέγραπται 

“ῬΦΤΣ (113), Πσχόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
“Ἐδδδ,10, αἰῶνα. 10. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς 

βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ 
γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν᾽ 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς 
πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ ϑεῷ. 

Ρ13, 80,12. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσ- 

αναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα 

6. ἐπ ευλογιαις (ΟἾΕἙα εν εὐλογία, ἰίοιη ἐπ δοπεαϊοίζίζοπα ἃ 6 δὶ ἔὰ ἃ] ἙοΡ 
ὅο ἃ] ρρἰδὶ γηι}) ἐπ εὐλογίαις (0" ἃ 6 ἔα 41] ροὸ ΟΥΡ 8] εξ ευὐλογιας, Εα 
δ ὁ0Ρ 8] Αὐρ ἐπ εὐλογια) καὶ (Ὁ Ἔ δϑίἢ 8098 8] οτῃὴ) ϑὲερ.,) ἔ νᾳ ἵπ δέπε- 
αἰϊοιτοπίδιια ἀ6 δεηπεαϊοίἑοπῖδ. οἷς. [] 1ωπ τοῦτο δέ (ὃ σπείρων ἀ8ᾳ ε. εὐλ. 
κ. ϑερ.) 

7. προαυρειται 6. ΘΕΚΙ, ἃ] ἔεγο οὔ βυγυν ΟἿΓ (θὲ 8 0863) Τά Ὁ λπὶ 

(ει. Ρδ 415) 4], Τ,η προῃρήταν ς. ΒΟΡα (Ε" προευρέται, Ἐ ́ α προειρητὶ) 
418 ΟἸγτεὰ 840 ΥΥιδί, ἰΐθτη ργοροϑβιῖξ ν 6] βἰτη  ἸτοΥ νιν ρτὴ ρῥοἱδὶ 

8. δυνατὸς ς. ΟῚ ΈΚΙ, 8] υἱὐ νὰν οἵη ΟΕγν Τμάγί δι ἃ]... [να 
δυνατει 6. ΒΟ ἾΕα (ποο δυνατὸς ἐστιν πος δυναταῖι 166) | δὲ .. Ὁ" 413 
ἀοτηϊαὰ [0] δ] γαρ] Κα 8] βὶ οἵχ παντοτε  αὐταρκειαν: ἰΐβ ΒΟ οἷς... 
ῬΈΕΟΙ, Δ] αυὐταρκιαν (0 ἢ" -ἀρχιαν») 

9. αιἰωνα .. ῬαΚ 4] ἔξ νρ (ποῃ τὼ ἀθιμηϊα 4] : 4] ἐπ αδίεγηπιηι βαδοιζιμ) 

Αυὐρ ἂρ δὲ δὰ ἴῃ ἢ, του αὐωνγνοὸς 

10. σπερμα ς. ΟΡ ΕΥΕΚΙ, 4] ἔδυ ὁπ ρρίπα ἡ, Τῃ σπόρον ο. ΒΌἘ6 
80. } 1, 4] τω σπειραντι  χορηγῆσεν (Εαὰ -σαι) οὲ πληϑυνει (σ᾽ - γῆ, 
ἘΡα -ναῦ) οἵ αὐξησεν ο. ΒΟΡ (ΕἾΕ6) 4] ἴεγοὅ ἃ 6 ἔρ τ νβ αἱ τὴν Ογτὲ 
ΟΥρ Ατηρσϑί Αὐρ 4].. ς (Ξξᾶ αὖ 52, β86εὰ 6) -σαιν οἱ -ναι οἱ -σαν 6. 
ΡῈ (οἷ -καᾶι Ε : ἰΣΔΏΒΒΟΙΙΡΒΙς ἰρίαγ Ὁ ἀπ ουτῃη οι θῃ ἀδ ϊοηἾθα8, 
Β6ἃ ποῃ 8818 δοουγδίθ) ΚΙ, 8] ρ] (ρῃ' οἱ. Εα, 866 δὲ. ΕΕ6) ϑυὺ1Ρ ρὸ ΟἿ 

Τάτ Πλπ 8] [ γενηματα ο. ΒΟΡΕΡΟΚΙ, Α] υἱ νὰϊτ Ρ] ΟἸγτοοβοΣ, ς 
(Ξ: ΘὉ 832) γεννημ. 6. τηῖῃ, ᾿ΐθιι αὐ ϑᾶϊἱ βαηΐ ΡΡ τὰ 

11. ἐν παντι.. Ἐα 5 ΟἿ (οι. πιο805) Αὰρ ρὑσϑϑιῃ ὑγνὰ βδαᾳιδηΐθ ραγίϊοὶρίο 
(ἀΐοτα γᾷ ρῥρ δὶ εν ἐπ οπιηίΐδ, Ἰοοιρζείαἐέ αδωηαοίέθ, ΟΥ̓ 81 μὲ ἐπ οπιη. ἴο- 
ομρζειοηιίηδ) [ ἥτις .. Ὁ" 89. εν τις, ἰΐθηι Απιθτβίοἀὰ οὐ φιρὲδ [ἡμῶν .. 
Οὐ (810) δἱ ἔργ ρ'ὴ β.γΡ 8 δι ὑμῶν [ τω ϑέεω ... Β ϑέου .. 1,πθἃ 
τοῖπ οἵ τω ς. Ὁ" ωηθ8 πιαὶ [τω] ϑε. 



Αροϑίοϊ]υβ 146 πὶ ργϑθβθῃ8 οὖ 8086}8. 2 ΟὉ.10.,5. 40 

διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ ϑεῷ᾽ 18. διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακο- 
γίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας 

ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας 
εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπι- 
ποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴ» ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 

16 χάρις τῷ ϑεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

Χ. 

8, 16, 

1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραῦτητος πο 15, τ. 
8 - »"Σ» 

καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν 
-». Σιν ἢ “ες ’ ἌἜἜΨ.ΕΙ ᾿ - 
ὑμῖν, ἀπὼν δὲ ϑαρρῶ εἰς ὑμᾶς" 2 δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν ϑαρρῆ- 

ΡΞ τ ΜΕ 
σαι τῇ πεποιϑήσει ἡ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομέ- 

« -- « -“- ᾿' 

γους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ὃ ἐν σαρκὶ γὰρ περι- 
πατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευύμεϑα, 4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς 
στρατιᾶς ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ϑεῷ πρὸς καϑαίρεσιν 
ὀχυρωμάτων, ὃ λογισμοὺς καϑαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρύ- 

12. ϑεω.. Ἰωπθᾶ τοῖα γριστω ο. Β 46. (ἔ νρ ἐπ ἀοπιῖπο)  1,η94ἅ ταΐῃ ϑεῷ 
12 (ὅτε Βα χρυστῷ), 

18. δια .. [μηϑἅ το ᾿ ΘΙ καὶ 6. Β 

1δ. χαρις ὁ. ΒΟ ΕΑ 84] ἀ 6 μα νρὶ 80 ΑἸηργβίθά Αὐρ Ῥε] Βεὰ.. ς (6 090) 
δὰ δὲ ο. ΟΥ̓ Λου ἜΚΙ, ἂἱ ΡΊΘΥ ΘῸΡ ΒΥΥ 8] (ἡ χαρ. ουν, δεῖ και χαρ.) 
ΡΡδ᾿ τὰ ΑἸ δγϑίμιβ δά] [ ἢ ανεγδιηγήτω 

Χ. 1. πραῦὔτητ. ο. ΒΕα (41)... ς πραοτήτ. ὁ. ΟΘΕΚΙ, δἱ δσογίθ ρ]6ῦ ῥητὰ 
[ Κὶ οἵ μὲν | εἰς .. Β δὲ, 92. πρὸς 

2. ϑεσαϊγ παρρὼν ΟἿ (πᾶθ ἃ δὲ τὸ '8ᾳ οπλὰ τῆς Υ-. 4. οτηπΐδ Τ- 
Βουῖρί8) τή πεπ. ταυτή  ΟἾ οἴῃ τινας 

8. περιπατουντες (Εα -»τας).. ΟἸοπιἶ οντες, ΟΥξ ΕπΒΡ 5286 ρο(820 ζωγτες 

4. στρατιᾶς 6. ΟΡ (ςοπτγτηδηι 8 οἷ. οουτθοίου Ὁ.) ΕΕΟΚΙ, ἃ] (ε αυϊ- 
ἀδθηη "ΕΣ, 1. ἃ] ἱ. 6. νϑίδυσίτηϊ δογυϊη ααἱ δοσοηΐαβ ΒΔ ΌΘηΐ ΟΤΏΠ6Β 

οὰπη ἃ] -τιᾶς) .. ς Τὼ 49, στρατειας α. Β (εχ 6ἅ. Μαὶ1) 84] οογίθ Ρὑπὶ 

(:: ἰδηΐα ἔογηδο -τέὰς δυοσίοτ 88 πο νἱἀο δία ἀσβοσγθη δ, οἶβὶ Δ} [6 Γ 

Ιοοῦβ 1 Τίπι 1, 18, ἱπίϑυ' αἰγᾶτηα ἔοσταδηα τη ρὶβ Ἠυοίαοί: ἾΕα στρα: 

τιαν, Ατλ  ΕΥ̓Δι ΓΚ ΘΠ, «τειαν. Οοἴογυνῃ ποΐδι Απιϊηοη: στρατεία ἐκ-- 
τεταμένως, τὸ πρᾶγμα" στρατιὰ συνεσταλμένως, τὸ τῶν στρατιωτῶν 
πλῆϑος. ἐναλλάσσεν δὲ πολλάκις ἔν τῇ χρήσει. Φυ86 απὰπὶ ΔῸ 8118 
ΡΤΟΌ ΠΥ ΔῸ 41118 γθρσοθϑηΐασ, οὔ ΒΡ. Τῆ68. ὅτ. Τἱηρ.,) δπτίαυ δδ8ὶ- 

ἴΔ08 Θοὐἀΐσο8 ΠΟΙ ΤΣ ΠἾΤῚΐ ΠῸΒ ἔΔΘΟΓΘ ΡΥ ΟΥ̓.) 

ὅ. ν" (εἰ Ε3) καϑαιροιντων | καὶ (Εα ἃ ὁ αὶ ΑἸηβγβίθά οτ) αὐχμαλωτι- 



13, 6. 
18, 10. 

4ἀ06 200. 10,6. Π6 ροϊοϑίδίϑ δροβέο!: δὲ οομῃβίβδηϊα; 

μενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν τύημα 
εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, Ὁ καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι 

πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπαχοή. 
1 Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἰ τις πέποιϑεν ἑαυτῷ Χρε 

στοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ᾽ ἑαντοῦ, ὅτι καϑὼς αὐτὸς 
Χριστοῦ, οὕτως καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ. 8 ἐάν τε γὰρ καὶ περισσύ- 
τερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος 
εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καϑαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνϑήσομαι. 
9 να μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν». 10) ὅτι 

αἱ μὲν ἐπιστολαί, φησί», βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 

σώματος ἀσϑενὴς καὶ ὃ λύγος ἐξουϑενημένος. 11 τοῦτο λογιζέ 

ἕοντες (Ὁ " ἐχμαλ., 81] τῶῦ Τμάτι! ΤΌ δπ - τευοντες) [ εἰς (50 Ῥτϑθῃ χαι) 
το υπσ. τ. χὺ .. ῬΈΑ ἃ 6 ρα τὸ ρὺ ΔΔἀ αγοντὲς Ι 

6. ἐν ἑτουὼ (Ε ἱπαρίθ 6χ Ὁ δϑιιϑιῖϊ ἐν ἑτοιμὼῶς σα ΟΌΘ]Ο δυροῦς, 

ἰΧΔΏΒΒΟΥ ΌΘῺΒ Ὁ ὯΠ8 ΟΠ] ΘΙ ΘΠ ἀΔ11016)... ἢ ΟΥ̓ ἐτοιμὼς [ πληρωϑὴ 
ἐν Ο81᾿ Αὺρ δἀὰ προτέρον [ »λο ἜῪΕΑ ἃ 6 5 Τὶ δἱ ρρὶἰδὶ ἡ ὑΖε. ὑμῶν 
(ΟἿΕ «Αἱ ἃ ὁ αὶ Απιθυβίταβ μι.) 

Ἴ. ς βλέπετε; ΟΥ ΤὙπάτι: κατ᾽ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον. ΑἸ ΐοΣ Ο΄οηηδὰ 
(Ϊῃ βοῃο]ΐο οοἀϊοῖβ 20: κατὰ ἐπιτιμητικὴν ὑπόκρισιν τοῦτο ἀναγνω- 
στέον. Ἑδᾶάειη ΤΡ Οε0) ΤΡ Οες ἰΐοιᾳ οδ416 [ πέποιϑεν .. Β δο- 
κεν πεποιϑέναι  χῦ.. Ὁ ΕἾΕΑ ἃ 6 ἔκ ἴυ ον 8] Αὐσβίμιβ αἀὰ δουλος 
[ αφ .. 1ωμη98 τοΐη ἐφ ς, Β1, 21, (ἃ ε ἔχ νῷ αριά, αὶ ἐπίγα) [ χὺ ς. Ὁ Ὲ 
ΚΙ, ἃ] ἰΙοῃρα Ρ] ὁοΡ (ἰἰ6 ὙΥΠΚ; οὐγᾶβ886 ναϊΐν ΥΥ (81) ΔῚΡ 8] θθάτη Θ6ο.. 

ΟΡ 52 μὴ 49. οἵὴ (:: δὲ αἱ τηοϊοβίατῃ οὐηηΐῃο Ομ ββυτη νά ἐγ; δαἀϊ- 
ἄϊββθ ᾳφαθτηαιδτι νὶχ οὐϑαϊ 116 68) ς. ΒΟΡ"ἘΔ6 Α] ἴεγβθ ἃ α ἐδ ὺ νῷ 
50 ΒΥΓΌΪΓ ἀγτὴ αγθ 861} ΟἿΣ Τῇ άτγι ΤῊΡῺ Απιῦτϑβί ΡῈ] 8] 

ὃ. τε ς. ΟΌΕΚΙ, ἃ] Ἰοηρθ ρΡ] τ (ϑῖνε ἐπῖπι) ἔν (ἔ νρ Ατ δΥϑί 4] παπὶ εἶ δ᾽, 

ἰΐθιῃ βυγαΐγ Δ], ἀχρυίμηῖς οἵ. ροὴ Τμᾶάγιὶ δι Οοο ΑἸθτβὲ 8]... μη οαὶ 

ς. ΒΡα 58] (ἀ ὁ γ᾽ 10] 584] Ιἅδο 8ὲ δηΐηι, ᾿ΐθτη 600 41) ΟἿΣ ΤΉΡΆ | καν 
περισσοτερ. (411 ΟἸιν ΤᾺΡΙἢ -σσον)ὴ ς. ΛΕ ΚΠ, 41] ἔδσα οὐ ΟἿΓ 
Τμάτι (ροτρὶὶ καυχ. καὶ περι) 1 τὰ ΤΉΡΒ, ἰΐϑια αὐ νἀϊν Ἔχρσῖπι βγγ οἱ 
ΒΥΤΡ ΤΩΒ,, ἢ 49. οἵχὰ καὶ ὁ. ΒΟΡ ἜΓΕα 8}38 1 νῷ! δο 600 4] Οδα (:: δἱ 
Ἰὰ τηυ]ῖο τη 518 οτηἰββαπ αὐδπὶ δα ἀϊίατη 4116 η8 τῆᾶπὰ νἀ) [ τὸ (ρϑυοὶ 

ΟΤ1) .. Εα ἀδ ραὺ (νάϊ) ΑἸηδτδὶ [Ιἀδς δηΐθ πέρισσ. Ῥοὴ {1, 41] ΤῊΡὮ 
καυχήσομαι Ϊ ἡμῶν .. ΟὟ 8] ΒΥΤ ΟῸΡ 818 (41 δοίυἷτ 5] ὑμω») ΟἿν Τμάτί 
ΤΩΡ ὁ [0 κυρέος (Ὁ ἘἾΕΑΟ 8] ἃ 6 ἔἦξ τ ]άδο ὁ ϑεος) οὁ. ΒΟ" 17. 8] 
ἃ 6 δι (0] ἃ] δϑίῃ (ἰἔϑιὰ ἂρ (δύ βυῦ οὸρ ΟἿγ ΤὨΡἢ) .. ς δἀά ἡμὲεν ας. 

ὈΛἜΕΒΟΚΙ, ἃ] ρΡ]6Υ (714. ἡμων)ὴ 5 ρο Ὑβάτι Οδο; ἰάθη ργϑθιω 78.1 
ὙΕ ΒΥΤΡ ἈΥΤΩ ΔΥΡ 8] ρρίϑι,, Δἀὰ μοι ΟΡ ΒΥ 88, ἰάδιωη ργϑϑθὰ ΟἿγ ΤΕΡΕ 

9, «νὰ (419 ἢ νῷ δ] ρὑῃ αἱίᾳ δἀὰ δὲ) μη δοξω (υ ἜΕΑ ἃ 6 αὶ ΑἸαῦχβὲ -ξωμεν) 
ὡς ἂν (ω. α. οχὴ Ὁ) ἐκφοβεῖν (-βουντὲς ὈῈ ἀ 6, ἰζοτα αὶ δὰ Ὁ αἰ) 

10. οτι ἂν μὲν ἐπ. φησιν (ἃ 6 ἑπᾳμία, ἰΐοτη 600, Βοἃ ρῥὶοσ αὐ δὸ βγγχῆϊν 4] 



46 8] οσατη νϑηϑ οἱ δΔροϑβίο]! νϑύὰ ρου. “200.10,17. 407 

« - [ἰκπὸ ΤΌ» ἰπεὶ ᾽ 2 3 Ψᾳ ᾿] ᾽ 

σϑω ο τοιοῦτος, τι οἷοί ἐσμὲν τῷ λόγῳ δι. ἐπιστολῶν ἀπόντὲς, 
- Α ’ - - «-. “Ἁ 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ 
«Ψ ἰπχχ ὲ ἃ ο᾽ 4Ἁ 

συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανύντων᾽ ἀλλὰ αὐτοὶ 
“ Α τ Α ΄ ᾿ “- 

ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνχρίροντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς 
2 “«- 4 “- Ἁ 3 3 Α ξι4 ’ὔ Ζ Α 

οὐ συνιοῦσιν. 18 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεϑα, ἀλλὰ 
ἂν ξ -. ε 

κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος, οὐ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ ϑεὼς μέτρου, 
᾿ς “- ΝΣ ε , ».,͵͵,ες ᾿ 

ἐφικέσϑαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς Βο 13. 8. 
« ζ Α ν ε - ᾽ 3 “- Ἵ 

ὑπερεχτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφϑάσαμεν ἐν τῷ εὑ- 
-- - . Α », ’ 

ἀγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, 1Ὁ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν 
3 ζά ’ὔ, 3 ’ Α Ν ᾿] , ὅν ’᾽ 

ἀλλοτρίοις κύποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως 
« - ς «ὠ “ ν ’ Ἄ Ὁ: 

ὑμῶν ἐν υμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν καγόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 
,Ὶ [4 - ») 

16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ. ἐν ἀλλοτρίῳ κα- 
’ Α ς Ὶ ᾽ ’ ᾿ ᾽ 8ϊ. 

ψόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασϑαι. 11 ὃ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ ἔχες ν᾽ νϑ, 

----.- ......-..-ςς. 

ὀχρσυίπλ ἑηχιΐμπέ; νᾷ6 ροβὶ ἤρα νβὶ 8ὶ ἀπηΥδβῖ ὁη1) 6. ΡΕΕΘΚΙ, ἃ] υἱ 
νάϊγ οἵη ΜΘ ΠΘρίρ 581 ΟἿν ΤΉγι 8]... μη ὅτι «{«ἱ ἐπιστολαὲ μέν φα- 

σιν 6. Β., Υ αιιΐα ορίβίιζας φεΐάεηι αἵμηξ, Ἰἰίθτη οχρτῖίτη φασιν (φμοπίαπι 

«φάφηι ορίβέοῖας ἑπφιΐιη!) ἢ αὶ νρ ] ἐξουϑενημένος (-νουμένος Ὠ ΔΙ) ς. 

ῬΕΒΈΘΚΙ, Ἀ] αἱ νας οππῃ ΡΡ τὰ... μη ἐξοιδενημένος 6. Β 

11. ἐσμεν (εἰ. ἢ δ) .. Εα μὲν 

12. Β τολμω ] ἔνκριναν (Ὁ 8δ84 εαυτοῦς, ᾿ἰΐθπι Ομ 850 ἑαυ τ. 54ᾳ ΤΕ 
813 κρυναν) : ἐνχρ. ΒἾθ", ᾿ἰΐϑιηᾳ συνχρ. Ὁἷ8 ΒΡ Ἐ6 .. ς ἴῃ 49. ἐγχρ. εἴ 

συγκρ. ο. ΒΡ ἜΚΘΠΙ, εἰς [ αλλα .. οἷ, 81] αλλ } Βα ἐν αὑτοις | ἑαιυ- 
τους ἑαυτοῖς .. ῬῈΚ 8] ἃ 6 6Ο]ν Τάτ ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς [οὐ (80. οπι) 

συνιουσὺν (πὰ -ἰᾶσιυν ὁ. Βὶ 413 Τμάγχιθά, 98. -ισᾶσιν, 14." νρ 1 ΕἸ Ῥ6] 
ἘᾺῸ]ρ οπὶ οὐ σι".) ᾿ϑημεις δὲ ο. ΒΡ ἜΚΙ, ἃ] ἔδυ ἝΩ γὶ 600 5 Γα ρῸ 8] 

πὶ ΟἿΣ Τηᾶτὶ Πθδπὶ ΤῊΡΗ Οδς Αὐρϑ.. 600 ςο. νἾΕ6 109. (ΒΓ οὐδ) ἃ 
ὁ Γξρ Ατηθδτβίὲ δαοίβιηβ εἸον 564} ΙἅΔς. Ὑτγαοῖδὶ ’Ιοο. Ἐδίοῃ. οοπιῃ. ΟΣ. ὦ 

18. οὐκ 6. ΒΡ ἜΘΚΙ, ἃ] τὴὰ ΟἸγν Ὑπᾶάτι Τδπὶ ΤᾺΡΗ .. ς οὐχὺ ο. Ὁ Ὲ 8] 
Ρὶ Θες | ν᾽ΈΕα εἰς τὸ ἀμέτρον (ἴΐ νρ ἔπ ἐπιπιετιϑιῖα, ἰίθτα ν, 1.) Ι καυ- 

χηήσομεϑα (αἱ -χωμεϑα, -χησωμεϑα; ΕἘὰ αὶ αὐοιδίμρ, ΟΙΟΓ - γωμενγου) .. 
ΘὉ9 ς. »" 4 6 μ.67."" ἃ] ρδῖς οσοῦυ ἐμέτρησεν, ἰξ νῃ φιαηι (φιια) πι6η- 
8ιι8 68 ] ἡμῖν (δἷ. [Υ880} .. ΕΘΤ, 8] δο οἴχῃ |[ ϑέος .. 08 Ερίμὶι3" Ι4δ6 

χυριος (ἴάδΔος δἀὰ 768ι8) ΕἘὰ ἘρΊΡΒ3,5 ΟἿγ ἴθοβο αφυκεσϑ.. 

14. οὐ γὰρ ὡς 6. ΒΕΕΟΚΙΩΜ 8] ἔξγθ ομὴὴ ἃ 6 ἔρ νβ δῸ 000 ΒυΓΪΓ ἃ] ρρηϑΓ 
οὐδὲ, Τὴ ὡς γὰρ 6.8 114. 1160. ροδίεδᾳφιβ ἴζπ ἑαυτοῦς; [ἐφυκνοι!"- 
μένον .-. Καὶ 8] αφικν., ἙἘα ἀφικόμενον, ΟἿγν ἐφικοόμένον | μη (ὡς γὰρ μὴ 
84 χῦ) οὐ ΘὉ 2 (ἄχρι γὰρ καὶ αϑᾳ χυ) 

15. ἐν... 89. 119. 178. δὰ ρσγϑϑῃ αλλ | κοποις (Τμῃάγιοἃ πόνοις, Ε νὶ- 

ἰἴοβ6 κογους) .. 8. θη τόποις | δὲ .. εΜ 4] τὴα οἵα [ὑμῶν ὑΤ .. Β μων 
ἱ περισσειαν : ἰδ ΒΡ ἜΠΜ οἷς .. ΡΟΚ -σσιαν 

171. καυχώμενος .. 1, (αυΐ 4118 586}96) ἃ] -χομένος 
Ῥ» 



405 200.10,18. . 6 Ρϑὺυ]ῖ εἶγοα οσϊπίϊοβ βία! ἶθ, 

’ ΓΗ 5 δ ς ςε Α ͵ 9 -᾽κ ἢ 3 ’ 

καυχάσϑω᾽ 18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστανων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκι- 
λο ς 

μος, ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν. 

ΧΙ. 

1 Ὄφελον ἀνείχεσϑέ μου μιχρόν τι ἀφροσύνης ἀλλὰ καὶ ἀ»- 
’ὔ ᾽ὔ ἂν Α « - . ’ « ᾽ 4 «ς -- 

Ἐρὶ δ, 38. ἔχεσϑέ μου. 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς ϑεοὺῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς 

“6η 8, 4. ἐνὶ ἀνδρὶ παρϑένον ἀγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ 98. φοβοῦμαι 
δὲ μήπως ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ,. 
οὕτως φϑαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὺ τῆς ἁπλότητος τὴς εἰς τὸν 

18. συνιστανὼν (6) ο. ΒΡ ἜΕΟΜ 8] τὰ ΟΥ Ερἢ Τιάτι ΤΠ δπηὶ (αἃ ἢ. 1. οἷ 
ΡΑΓΤΖΟ)͵ ς -ἰστῶν ο. Ὁ Κι, ἃ] ρμὶ Ἐ ΒΡ 5019 (ει. Εὰ8 ἂρ Αῃϑβῖδε) Ὠ 141} 
Μας ΟἿγ Ῥδιηρᾶγδθθ 4] } ἐστιν (ὨΕ ἃ 6 ΕΥ νῷ εἷς ροβῖ δοκ. ροῃ).- 
Ἐ6 δάὰ ὁ | αλλα 6. ΒΜ... ς αλλ 6. ΡΕΕακδΒΙΙ, οἷς 

ΧῚ. 1. οφελον 6. ΒΡ Γ(οφιλονὴΜ 4] Ρὶ ΟἿγ Τμάτί θα ΤῊρΡῆ .. ΤΡ ἜΕΘΚΙ, 

841 ἔεγοξϑ ΟἸγΤΆο801 Οος ὠφελον». Οἵ δὰ 1 Οὐ 4, 8. ἀΔὅ, 12. [| ἀανειχεσϑε 
6. Β (εἂ Μαὶ πος οοπίγα ὁδὺ Β{) οχ δὰ Υο Οβρἢ) ΡΕΕΟΙΜ Αἱ Ιοηρδ μὶ 

ΟἾγπΙΒ (οἰ. π|0861) Πάτὴ Οδο... (ΒΡ 68) Καὶ ΑἸ πὰ Τηἀγί ΟἸ γι Ο561 ἀγε- 
χεέσϑε.. ς (μος ΟὉ 82) ηνειχεσϑὲε ὁ. ταῖη νἱχ τὴ ΟΠ γχϑά ΤῊΡΉ | τι 

Ὁ. ΒΌΕΜ ἉΆ] αἱ νάϊ δαὶ τῆι νρβ ἢ βοὸ αἱ Τρ; Βεᾶ.. ς (ποι ς 9) Οὐ 81 

οἵη ὁ. ἘΘΚΙ, 8] μ] ἃ 6 δ ὕὶ ἃἱ Οἐν Τῃάγι δαὶ Οδς [μοἿ 4] [ ἀαφροσυνῆς 

6. ΒΌΕ 8] δία ὑγΆΘΪἾ880 Τῆς ς6 ο. Εα 8ἱ υἴ νὰ μιὰ ΤΈΡὮ,, ἴδια 1 

γε 50 ἃ] ΠΟ Βεὰ; 508 Εα ἰΐ νρ 8] ρρ δῖ δάα μοι. δὶς ἔνρ : κξίπαπι 

ϑιιδεϊπογοἰδ8 ηιοαέσιηι γιὰ ἱπειριοηξίαθ πιθας: ἃ 6 εἰΐπαπι ρογίαγεοί8 μει- 

διζζιηι ᾿πδὶριοηξἑατα πιδαηὶ; αὶ μἰΐπαηι ραϊογεηιῖηὶ ρακιζιζηι ὁ μιιϑύζζιπι 

ἐπιρτμαθηίίαπι πιραπὶ; Ὑ' εἰίπαπι βιιδέϊηεγοεϊβ πιοαϊομτ ἰμμϑίριοηξίας πιεας .. 

ς αν 82 (ρτοθαηῃίο δῖοι. 1. 1.) τὴ αφροσινὴ (6. ΚΙ, 8] Ρ]. οορ (μέέξη. 
ϑιιϑίϊπ. πι6 ραμῖ. την ᾿πϑίρ. πιδα) ΟἸιν ΤΠπάγὶ ἃ]... 49. ΒγτΡ (μἰέπι. ατέϑπι 
διιϑίϊη. πιέαπι ρατιζί8ρ67} ἰγι8ριοπίταη) αἱ ἀφροσυνὴν 

8. 1, οἵὴ δὲ [ μήπως (ει. ΟἸδαϊ Ε5Ρ3309 ἘΣ 01ρ0}}27ὅ: 666 ρ(6)͵. Βα ΟἿγΥ 
Οοηϑ μηῃποτε.. Ὀ" (ἴδ ἃ 6ΘΥ νμ 4] Ποῖ Αὐὺρ 41) ΟἸδία' (οὐ 1101} 

υνὰ μη) μη] ο οφις .. 8] ρϑὺὰς Ομν 1) πὶ οἵὴ ὃ | ἐξηπ. εὐαν 6. ΒΕῸΜ 418 
οὐ ἃ] αὐ να! τὴι ρ' ΟΡ Βγγ δϑίῃ αἱ ΟἹ ΕπΒΡ5 Ε)γ1ρ}}5275: 666 Τ) τη 
Οὐἶδι Ηΐδγ ἃἱ .. ς εὖ, εξηπ. α. ΘΕΚΙ, ἃ] μ] ἃ 6 ΕἼ νᾷ 80 ΒΥΤΡ 8] ΟἹ 
81 τα ΟΥΐδυῖ 1, οἸ 8] πὰ [ Ὁ" ἔτ νᾷ 8] [μοἱ οἵ ἐν (εἴ. δια π., δια τῆς 
-γιας 169) | οὕτως ὁ. Ὁ ΟΊ ΈΚΙΜ Ἀ] αἴ να οἵη ἔν βυγυῖγ δοίης 
ἃ] Ερὶρμθῦδ ΟῊν Τῃάγιὶ δι ΤῊΡΕ Οδς ΟὐΥἷμίδ Ασομ 6] ρμρὶϑῦ Ρ].. 69 
[μὰ οτὰ ὁ. ΒυΕα ἃ 6 κ»Ὸὺ βὺ ΘοΡ ἅγη ΟἸθΘηιΣ Εἰ 8Ρ 5809 (ββα οἵη οἷ. ἐν τ. 
παν. αὐτιῬ) ΕΡΙΡΕ215 1, εἰΓ Οδπά | τῆς αἀπλοτητος ο. Ὁ ΚΩΜ 8] ρ]οὲγν ἢ 
νᾷ (αἴοτα α 8ἰπιρζοϊξαϊ 6) ΒγΥγΥ αἱ ΟἹϑιαξ Επι5ρ8809 (ρογρὶῦ τῆς ἐν χω) ΟἿγΥ 
Τπαγί 8] Οὐἶμίϑ ρμρὶ]δῖ Ρ] (β64 8] οαϑδέϊίαἐε 4] [πὶ νΕ] δἰπιρζἰοϊξαξε) .. Τ.ὰ 
δΔαὰ καὶ τῆς αγνοτῆτος Ο.ὄ ΒΕ 82 καὶ [0] ξοὸ ὁοΡ δου! ΘγΥΡ οὗ ΑΥΟΒ6Ι 

, ' 



ΟὟ Π[}}] τϑγοθαὶβ 80 118 δΔοσαροσι. 2600.11,12. 409 

Χριστόν. 4 εἰ μὸν γὰρ ὃ ἐργύμενος ἄλλον ᾿]ησοῦν κηρύσσει ὃν οὐχ 8« 1, 6 ε. θ μὲν γὰρ ΜῈΡ Ἷ Ἶ 
3 ’ Ἃ᾿ “- Ο ’ Α Ἵ 34 ἢ δὴ ΕΝ ᾽ 

ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐὰγγέ. 

λιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασϑε, καλῶς ἀνείχεσϑε᾽ Ὁ λογίζομαι γὰρ 
4 « , - « ’ 3 ’ θ6 5 Ν.2 ᾿ς 

μηδὲν υστερηκᾶναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστολω». εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης 13, τι. 
» ’ ᾿ 3 3 - ’ 3 Ρ] 3 Ἁ [᾿ 3 “- 

τῷ λόγῳ, αλλ οὐ τῇ γνώσει, αλλ ἐν παντι φανερώσαωντες ἕν πᾶ-. 
ΕῚ - ᾿ “- « “- 

σιν εἰς ὑμᾶς. ἴ ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς 
ὑψωϑῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμη» ὑμῖν; 

»ἢ 3 ’ 9 ἢ Α ᾿ ’ Α Α ς »-"7 

ὃ ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύυλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν δια- 
Α - Α 4 

κονίαν, καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηϑεὶς οὐ κατενάρχησα οὐ- 
Ξ , ’ λ» 

ϑενός᾽ 9. τὺ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλ- 13, 18. 
Ἴψτεο ἀπὸ Ηακεδονίχο᾽ καὶ ἐ Σὰ ᾿ μμῖν εἰ ψ ἐτήογσια 4.118, ὅ ϑόντες ἀπὸ Μακεδονίας᾽ καὶ ἐν παντι ἀβαρὴ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα λ5118,5. 
- ’ Η )α ἢ “ΠΣ 3 [ Ο ς ’ 

καὶ τηρήσω. 10 ἔστιν ἀλήϑεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι ἡ καύχησις 
, 3 4 ἊΣ , -᾿ »" 

αὕτῃ οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς “χαΐας. 11 διὰ 
᾽ Φ 3 ΟῚ - ς( “- ς Α α 4 -- Α ᾽ 

τί; οτι οὐκ ἀγαπῶ υμᾶς; ὃ ϑεὸς οἶδεν. 12 ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, 

Αὐρρϑβϑίπι ἢ) ἃ; ᾿ΐδιη ργϑϑιὴ τῆς αγν. καὺ Ὁ ἃ 6 Ερὶρμθθδ. (Ερίρη57ὅ 
ϑαὰ καὶ αγνειας χὺ καὶ δικαιοσυνῆης) [ ἘΟΜ οἵη τον 

4. τῷ... Ἐὰ 4. 5 νῃ δύ μρίϑῖ χρῷ [εἐλαβεέετε.. Ἑα ἐδεξασϑε ] ανευ- 
χεσϑε ς. ῬΕ(Ε ἐνειχεστε) ΚΜ 8] ρὶ ΟἸιγθά Ῥδμ... ς (ΞΞ 6Ὁ 82) ηνευζ. 

ὁ. τηΐῃ τὴιϊ ἰἰοηα αὐ 6ἀ1|{| βΒυπὲ ΟἿγν Τμαχί δἱ .. πὶ ἀνεγεσϑὲ α. Β Ογτ 
βἀ 120 (ᾷοτη παρ᾽ ὃ 8 ὑτο ὃ οὐκ), ἰΐθηι σ᾿ ραξίπιϊηΐ (οοηέτα ἃ 6 ἢ βὶ να 
»αϊεγεπιϊηῇ 

ὅ. γαρ (δ. νν οἴπὴ ρρδ8ὴ οὐἰδί τη)... Τζῃ δὲ 6. Β ὑστερήκεναν .. Ὁ ἃ 
ΘΓ ἴα [0] ἃ] δἀὰ εν (ὰ ἃ] ογὰ) ὑμὺν (ἃ 6 ἔπ ἃ] ρδγραμῃὶ αὖ αἴξ α}ῃ.) 

Θ. δὲ (ΒγΥΡ ο.Ὁ) .. Ὁ" ἃ 6 ἔργ 8πὶ ἀδυηϊὰ ρὸὼ οὸρ (αἰθγᾳ οἵὼ οἷ. και) 8] 

Ηΐον δὶ οὔῃ (νρ Ρδὶ παρε οἰβ) ] ιδιωτῆς .. ΟἿΕ ἂἀὁ 5ὶ νρεδά ῥϑυς 4] δἀὰ 
ειμν [ φανερώσαντες ς. ΒΕΟ 17. ρα (πιαπι  ἐδἰαηέ68 ἡ -δίαξιιβ 8ιΠ1} ἰΐδτη δὰ- 

ἀϊτο ἑαυτοὺς Μ 108." " 8.Ρ6 ρὸ (πιαπύγεδέαυς πι6) διὰ; 67." φανερω- 

σαι ἑαυτοὺς .. ς -τρωϑέντες ὁ. Ὁ ΈΚΙ, 8] ρ]6γ στ νρϑά (εἰ, [0] 81) ΘοΡ 
ΒΥΓαΙΓ 4] ΟἿν Τῆάτὶ 81 β6 4] (πιαπύζεϑέϊ βιιπιιι8)... Ὁ ει" ἃ 6 ἢ δ ἄ6- 
Ἰηἷὰ θογ ρρἰδὺ τηὰ φανερωϑεις (πιαπιύ ἐϑέτι8 8. -ϑέαἴτι8 8ιπ|})} ἃ] -οωϑεντε 
Ἐὰ ἔΡΥῪ νρ 8γγ ΟἿγ ΑἸηρτβί 8] οἵὰ ἐν παάσιν (8684 ἰβίδθ νυν οἵ ρρἱὶδὺ 
διΐθϑ ἦη οπιπῖδζιιϑ ὕτὸ ἐν παντι) 

1. ἤ..εαὔρτνᾷε ἡ μη, ἀπὲ (( απ) πρμπιφιϊά  ἐμαυτον .. ΒΟῚ, ἃ] εαυτον 

8. οὐυϑενος (6. ΒΜ 8} (ἕδη 8] αὖ νὰ γ) Π δῖ .. ς οὐδένος 6. ΘΕΕΟΚϑΙΪΙ, οἷα 

9, τμὲν (Κ 1158. ΟἿΓ οτ) ἐμαυτον .. ἴῃ ἐμαυτον ὑἱμἝῖηὲν 6. ΒΜ. 98. ἀο ἔνρ 

4] (Αὔρ πι6 ἦπ υοδίθ). Τ,η (τὸ γὰρ - ἀ. Μακεδ. 

10. χυ.. νυ" (864 νάϊγ 'ρβ6 "ἢ ΒΌΡΡΙ6ν:886) οἵὰ [ ς (πο ςθ ΟὉ 852) ου 
σφραγισεταν (41 ρϑὰς σφραγησ,) 6 Ἄοοπίοοίατα ν6] δὐτοόῦθ αὖ να | 

εἰς ἐμὲ .. Ἐα 812 ἐν ἐμὸν [1, ἃ] κλήημασι Βα 8] οῃχ τῆς 

11. Β οἵὰ οτι | θυ" Ἐμάγχὶ οἵ ὁ 



410 242060.11, 18. Αἀνογβὰβ οδ]πιϊϑίογοβ ρ]ουίδίυῦ 

“ 3 , ᾿ ; Α “ ’ 3 ’ μά 3 τ 
ἔνα ἐχκύψφω τὴν ἀφορμὴν τῶν ϑελόντων ἀφορμήν, ἕνα ἐν ᾧ καν- 

-»“ ε - 4 « - Ἁ “- 

χώνται εὑρεθῶσιν καϑὼς καὶ ἡμεῖς. 15 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδιι- 
’ Ν ’ ..} 3 ᾽ - 

πόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χρι- 
- Α - Α «ς - 

στοῦ. 11 καὶ οὐ ϑαῦμα᾽ αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μεεασχηματίζετιι 
5 9 ΟἹ »- οἱ Α “ 

εἰς ἄγγελον φωτός. 15 οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὑτοῦ μξτα- 
-- ΄ ’ Φ τ Αῇ " 

σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ 

τὰ ἔργα αὐτῶν. 
3 ."" Ὃ 4 ’ μὰ 10 “άλιν λέγω, μή τίς μὲ δόξῃ ἄφρονα εἶναι" εἰ δὲ μῆγε, κἂν 

᾿᾿ »ἫἪ ; , [ρ 

ὡς ἄφρονα δέξασϑέ με, να κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι. 17 ὃ 
“- ν - Α ’ 2 2 « 3 ΡῚ ; 3 ; Ἂν 

λαλῶ, οὗ λαλῶ κατὰ κύριον, αλλ ὡς ἕν ἀφροσυ»ῃ, ἕν ταντῇ τῇ 
ς ’ Ξ , ᾿ ΞΡ ΄ 
ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 1ὃ ἐπι πολλοι καυχώνξαι κατὰ τὴν 

ς Σ Ξ 3 

σάρχα, κἀγὼ καυχήσομαι. 19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσϑε τῶν ἀφρόνων 
’ » ἃ Ν» ἔ “ ΜΑΣ: Ἧ 

φρύγνιμοι ὕγτες" 20 ἀνέχεσϑε γὰρ εἰ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 
ἢ Υ͂ ἰὼ 5 

κατεσϑίει, εἰ τις λαμβάνει, εἰ τις ἐπαίρεται, εἰ τις εἰς πρόσωπον 
{ “- 7 4 3 ᾽ ᾽ «ς Ο { -- 2 ἐ ᾽ὔ Η 

ὑμᾶς δέρει. 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἡσϑενήσαμεν 
τ ςς »»ἤὕ - - ς τῷ 

ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 22 “Εβραῖοί 

18. οὐ γαρ -. ἕαὰ οι γαρ [ψευδαπόστολοι (β ρβειιάαροϑβίοἶζ) .. Ὁ ψει- 
δοαποστολοι (ἃ 6 ἔτη Τὶ νρ »βειιδοαροϑβίοϊ) 1 ἙἘα οτὴ εἰς 

14. οι ϑαυμα ο. ΒΌἘΑα 17. 89. ΟΤ. ἡ 14. Οὐϑιῖθδ, ς οὐ (ΟὮ ν᾿ οὔεν γε] 
ἘΓΙΔΟ565 οϑεν») ϑαυμαστον ὁ. Ὁ ΈΚΙΜ ἃ] ΡΙῈΥ ΡΡ τὰὰ | εἰς αγγεέ- 
λον (οἴ. ΟΥϑ Ε5Ρ 8893 ΟΥΥΗΣ [6Γ 4] γηι ΤοΙὶ 4] πηὰ)... Ὀἢ ἃ α 1,εἰ Απι- 

Ὀγϑῖ ἃ] ὡς ἀαγγελος 

15. οὖν .. ἢ ἃ 6 πὶ ρ0Ὸ ΒΓ ἃ] [οἰ ΡΒ] αβὲ οὐχ  ἐσταᾶι .. θ" ἃ α [μοἰΓ 
ἐστιν (ρο π[), Υ ἤθη ὀχρυῖτῃ 

10. μηγε.. ἢ μὴ ] καγὼ μικρὸν τι ᾿ς. ΒΡΕΕΟΚΕΜ 8] γ}] 1 νᾷ ἃ] τὴὰᾶ ρρϑϊ 
εἰἰδὶ τηὰ;,, ς (ΞΞ ΟΡ 5.2) με. τὰ καγ. 6. ποῖ νἱχ τὴν ΒυΓΡ 81 Οδς | χκαυ- 

χησωμαν 6. ΒΕΟΜ 8] Ἰοῃβ6 ρμ] .. ΒΕ αΐΓκι, 8] -σομαν 

11. λαλ. κατ. κυρ. (114. νρϑὰ οιπᾳ ἔπ 4] ὃ τ Ατηῦγχϑί 8] ϑεο») 6. ΡΕ1Μ Αἱ 
Ἰοηρα Ρὶ ἃ δὺῪὺ νβ ρΡῸ 6000 ΒΥ0ΤΡ αἱ (ϑυΥν 866. ἀογιΐῃ. ποϑέν. ποῖ Ἰοφιον) 
Τιιάτι ΤῊρΡ] Οες Οὐδὲ Αὰρ 4]... [μὰ (οἴ ὁχ δυίοσβ 49.) κα. κυρ. λαλ. 
Ο. ΒΕΟΚ 41} ἔγρ ΟἸν δὴ ἷ 

18. 1, ἃ] καυχονται [Ρ"Ὲα 117. 11. 18. 8.Ρ6 Ογ δὰ (Ωοὰ Τμάγε 41) οἱὰ 
τὴν ᾿ 

20. εἰς προσ υμας ας. ΒΡ ΟΙΕΕΟ ἃ] ἃ 6 ΥΡῪ νῃ ΒγτΡ 8] δι ρῥρῖδί. 
ςαμ. δ. πρ. 6. ὈἾΚΙΩΜ Α] Ἰοημθ Ρ] ρο 4] Ον Τμάᾶτί ἃ] 

21. Εὰ Ρὶ ησϑ. ἡμεῖς [] ησϑενησαμὲν 6. ΘΕΕΘΚΙΜ ἃ] ἔεγ6 οἵη ΟἿγν Τμάτι 
8] .. Τὴ ησϑενήκαμεν α. Β 80. Ῥγδεοίογοα ΡῈ ἃ 6 νρϑὰ (εἰ.6ἀ ἃ 4114 μαὰ 

ΠΟῚ 81ὴ ἔπ 41) ΑἸ τγβί 4] (που Ατρ) δὰ ἐν τουτω τω μερεν [ Ὀ"ὰ 6 
ὙΡ ΒΥΥ Ατηδτβὺ 8] (ηοη Απρ) οι δ᾽ [ ΕἘΑα αὶ τόλμω καγῶω, ἐν αφρ. λέγω 

᾿Ὡ2. 28. ς (ῃοη ς9 Οὐ 52) αυδίογ εἰσέν, 



νἱτίαί68 δὲ δϑυι δὴ 85 Ἀρίαυ6 δχϑηί]αίδβ. 200.11,381:. 411 

5 ,),. ,», Σ εὐ ,» 59 »»ὔ """ 2 ’ ἢ 
εἰσιν; καγώ. ᾿Ισραηλδῖταί εἰσιν; καγώ. σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσιν; 

3 ᾽ , - 5.» -" “Π ς - 5... “΄ς 

κἀγώ. 20 διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ 
ἐν κόποις περισσοτέρως, ἔν πληγαῖς ὑπερβαλλύντως, 'ἐν φυλακαῖς 

ὔ 3 ’ , ᾿ ς-"»"Σ , , 
προ σσοτι θα; ἐν ϑανάτοις πολλάκις᾽ 24 ὑπὸ ᾿Ιυυδαίων πεντάκις "Ὁ 35, 8 

τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 20 τρὶς ἐραβδίσϑη», ἅπαξ ἐἔλι- λοι τΆ, 55, 

ϑάσϑην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχϑήμερον ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα" Ὑἀι: 
μ“ ; ἢ ’ “- ’ - 

2 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, 

κινδύνοις ἐκ γένους, κιφδύνοις ἐξ ἐϑνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύ- 15. 1 

ψοις ἕν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν ϑαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, 

21 χόπῳ καὶ μόχϑῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, 
ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι. 28 χωρὶς τῶν παρ- 
ἐχτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καϑ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν 
ἐκκλησιῶν. 29 τίς ἀσϑενεῖ, καὶ οὐκ ἀσϑενῶ; τίς σκανδαλίζεται, 

"- 2 ,͵. " -" 3 - “ Α - ω ’, 
καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 80 εἰ καυχᾶσϑαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσϑενείας 13, 5. 

ε 4 Α - - Ἑ 

μου καυχήσομαι. 81 ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ οἶδεν, ὁ δ 

΄- 

22. ισραηλειταν ς. (Βἢ9 σογίθ 516 1101 014) Ὁ" θη α8 1, οἵ Ρ] ΠΡ5Ρ8 
-ληται.. ς [μὰ 49. -λιταῦ ς. (ΒΚ δὴ Β) Ὁ ΛἜΕῪΠ ΑΕΒ οἷς 

28. ΕἘΟῸ Βὶ εἰσιν χὺ  λαλω .. ΡΕΕα 8] Ὠ]4 λεγω, ἃ 6 ἔρ νρ ρῥρ͵δί ἀἴοο [Τιὰ 
βίο: ὑπερεγώ (ΟΜ ὑπὲρ ἐγώ, τ, ὕπερ ἐγώ, Ε »περ ἐγω, ὑπερέγω 6) 
ἐν πληγ. ὑπερβαλλ. (Εα ΟΥΖ περισσοτερ.; ΟἸετὴ Το οὐὴ ε, πλ. υπ.) 

ἐν φυλ. περισσ. (Εα ΟΥἹἱ υπερβ.)}: Βος οτᾶ. ο. Ρ ἢ ΡΟ) ΚΙΜ. 8] αἱ νὰν 
οι (6) ὁ0Ρ Βυγῦτ 4] ΟΥἱ ΟἿν Τβάγι Πϑιη ἃ] ΗΙ] 8] .. 1. ε. φι"λ. πε.» 
ἐ. πλ. ὑπ. ας. ΒΡ) ἃ 6 ἔνρ ρο δοίῃ ρριϑῖ τὰ [ πολλακις .. Ὁ" πολλοις 

24. τεσσερακ. ο. ΒἾΘΕ εἴς... Εα μ᾽ .. ς τεσσαρακ. ο. ΚἈΠῚ, 4] οογίθ ὈΓΘΥ 

25. ἐραβδισϑ. α. ΒΡΈΕΒΟΚΙ, ἃ] τὰ ΟΥ ΟἸγτ8 ΤΏΡΕ Οδο.. ς ἐρραβδὅ. ς. 
Μ τηἷη μοὶ ΟἿγ ἃ] 

20. 27. πολλακις ἰοῦ... Ὁ" ἃ ὁ Βυγ πολλαις. Τίθτη ν, 27, 018 ἔν οἵ γσ 
1ος οἷ. Οὐἱ ' 

21. κοπὼ (Ε κογο) 6. ΒΡΕΕΘ ἃ 5 0.. ς (609) ῥγϑθτλ ἐν ὁ. ΚΩΜ 8] οογίθ 
ΡὈΪογῦ ἔνᾳ 81] τὰ Οἵ 818 ρρἰδὶ 

28. ἐπισυστασις ς. ΚΤ)ἩΜ δἱ ἔοτα οχθ ΟἿγ (οχρ!οδῦ: οὗ ϑόρυβοι, αἱ ταρα- 
χαΐ, αἱ πολιορκίαν τῶν δήμων καὶ τῶν πόλεων ἔφοδοι. δ᾽ταλ! ον ΤΡΗ 
841) Τμᾶγι διὰ ΤῊρΡἢ Οδς.. 1 ἐπίστασις (Να2..39}}0 στασια) ο. ΒΡ 

ἘΕᾺ 839. 617." 8.16061 (ει 17.166 ἐπυτασις) .. ἃ 6 σοποιγϑι8 ἴα ἢι6, Αὐυρϑ 

ἐηοιγϑιι8 πὰ πιὸ; ἢ σα νῷ ΑτηθΙβί δὶ ἐπδίαρμέία ηιεα, Οἵ δὰ Αοἱ 24, 12. 
ὉΔῚ βίχηἹ]ΐ τηοᾶο τηυϊδίαπι οὶ ἐπισυστ. ἴῃ ἐπιστ. μου 6. ΘΈΚΕΜ ἃ] αἱ 
νάϊ οἴη ἢ ρ νᾷ .. ἴῃ μοι ο. ΒΕα (ἃ 6 Αὐυρ νἱᾶδ δηϊ6) [ἡ καϑ' ημ. .. 
Βα ἡ (Ε" οἵὮ) καϑημερινὴ ἢ μέριμνα .. Ἑαὰ οἴῃ ἡ (δε Εὶ Βαρ᾽. ]ἴη. 
δάάογο νάϊτ; ἴῃ 64, ὁ8ὲ μ ΒΡ 6. μὴ) 

80. Β οἵ μοὺ 

31. ο ϑεος.. Ὁ ἃ ὁ κἀὰ του ἐσραηλ] κυρίου ὁ. ΒΕΟΚΧΙ, Δ] ῥ᾽ 880 ρ' δτὰ 



4153 24200.11, 82. Θυοπιοάο οἴδιρογῖ ᾿πδῖ4 185 Πδιηδβοῖ. 

ααι,30. ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 52 ἐν Δαμασκῷ 
λοι9, 35. ὁ ἐθνάρχης “Τρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν “αμασκηνῶν πόλιν 

πιάσαι με, 80 καὶ διὰ ϑυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσϑην διὰ τοῦ 
τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΧΙ]. 

Ἢ, 80, 1 Καυχᾶσϑαι δὴ οὐ συμφέρει μοι᾿ ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτα- 
σίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 2 οἶδα ἄνϑρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ 

Δ] 5ὸ ΒγτρΡ Οτ (οἰ.110863) λα... ς (609) δάά ἡμῶν 6. ΕΜ 8]}}]} ἃ ὁ ἤ 
νψ (οί. ἢ 41) 50} ΒΓ 84] Τῃάγι 8] Αὔρ Αἱ τὺ ς. ΒΕ6 17. 81. 31. 118. 
Δ] αὖ νά γ δὶ ΔΙὴ ἃ] ρὸ ΒυγΡ ΟἿν (οὐ. 0801) ς δΔαὰ χῦο, ΘΕΚΙΜ 8] ᾿ἰοῃβο 

ΡΙ 4 εἔνᾳ (εἰ. ἔα 41) δοΡ ΒΓ ἂὶ Τβάγι 4] Αὰξ 8] [ Καὶ νεὺσῦθϑ ξ. τ. αἰων. 
ἴῃ τὴρ ΒΌΡΡ] 

82. δαμασκ. πολιν ο. ὉἾἾΚΙΩΜ 8] ἴογε οἴη ΟἸγ Τμαχὶ δι 8]... [ωη πο. 

δα. ὁ. ΒΡ ᾿ΕΙἜΕα 81. 14. (νν αὖ νάϊν ὁπιη) [ πιασαν μὲ ς. Β." ἀεΓ 
νῷ ΒΥ αἃΥθ αὐτὶ Ργοόοορθβ8 ρρίδι  ς λάἀὰ ϑέλων ο. Ὁ ἜΚΕΜΝΜ ἃ] υἱ νάϊγ 
οἵη σὸ ΟἸιν Ὑπατί δι; 1Ιἀθιῃ ργϑϑῖῃ ἘΘῸ δ΄ Ο0Ρ ΒΥΓΡ 8] 

88. ἐν σαργ. (112 πιρ σφυριδι) : οἷ. Οὐ δὶ τὰ... Εα οἵη 

ΧΙ. 1. δὴ (0" 114. δορ 8] Τρῇ δε, ἰΐοιη οἀάϊδύ αρ ὙΥ οἰ8[) Ἢ. (Ὁ ΕΜ αἱ 
Ιοηξθ ρΡὶ (δον 81) γῆι δϑίμαῖν (γβᾷ 1 δὴ δὲ 6666) ΑἸῃ (ΔΡ. αΔΙ]δμὰ. Υ͂. 
Ρ- 2338.) ΟἸιν δὰ ἃ. 1. (ἰδ ἄθαι ἴῃ οοτητ) Τματγὶ θα Οδο (:: δὲ Β1π6 

ἀαῦϊο δὰ οοπβτιμδμάιϊμπη δὴ ναϊοῖ, φαοιηϑάπηοάυτῃ 8110] ἀαοαπα ρχῸ δὴ 
Βα ϑιϊαἴπτη εϑὲ δὲ οὔ Μὶι 18, 28. οἵ [ἐπὲν δὲ ὑσγοὸ ἐπειδὴ) ως ἴ, 1.) .. 
αὖ΄ 52 [μὴ δὲν ο. ΒΓ ἜΕΟΙ, ἃ] ἴθ γ630 ἃ αὶ δ ρΡὺ ΒΥΓΌΪΓ ΥΘ (βρ0 ΒΥΓ Βγ1Ρ 
ς. ΟὉ. 816 Αι Ὀγβὲ ροσραμηΐ 8εα, ΔΥΡ δὶς : πέχιο Οριιδ 68ὲ πιῖμὲ ρον. πεφὰό 

τὰ ηὐἰλῖ σοπαιοῖ) ΟἾΥΠλΟΒΟῚ (::; δεν ααΐη βογίρίαγαθ νἱ 10 οτίατλ δἰ οχ δὴ 
[14 6πὶ ρΡΙδπη6 δᾷ 1 Οο 6, 30. εχ οοὰ 1, δἀποίαν!), δαυϊάοτῃ ποι ἀυθϊῖο. 
Φυδο βογὶρίαγα ααὰτὴ Βθηβατη Θαατι6 ὈΟΠΌΤΩ ΠὨΔΌΘΓΘ ν͵᾽ϑίτη οϑϑοῖ, η6- 

αι.6ὸ δὴ βιυβέιπαθηάο αἰ ΕΠ α]} 48 Ἰοοἱ πηδηϊδϑδίο ϑα ΘΥΓΓ, ΠΟῚ τη 040 

ἃ τη} 18 τοϊθηία δ νοῦ δα δδί, 866 οἰΐδτη Βοαπθηί δὰ 1ἃ ραβϑίτη 80- 

οοπγηοάδλία. Οαταν8 ααἰάδτη ἢδο ἴῃ γ6 ρϑίγταμῃ σου Θογ τὴ οδῦ 

δυοσίοτίία8 αἀαἱ αὐἰὰ Ἰαροτγὶπὲ 'ρ080 σοτημηθηΐαυῖο ἀοσοηΐ. [ἢ ἢ 8 ὈΥΪ 1 

ορίπου ἴθηθῖ ἸΙοοὰπι ΟἿγ : τί τοῦτο; ὁ τοσαῦτα εἰπών, φησί, Καυχ. δὴ 
οὐ συμφέρει μοι, φησὶν ὡς οὐδὲν εἰρηχώς; οὐχ ὡς οὐδὲν εἰρηκώς, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ μέλλεν μεταβαίνειν εἰς ἕτερον εἶδος καυχήσεως, ὃ μισϑὸν μὲν 
οὐκ ἔχεε τοσοῦτον λαμιπρότερον δὲ δοκεῖ δεικνύναι τοῖς πολλοῖς, οὐ 
τοὶς ἀκριβῶς ἐξετάζουσι, φησί Καυχ. δὴ οὐ συμφ. μοι. τὰ γὰρ μεγάλα 
καυχήματα ταῖτα ἅπερ ἀπηριϑμιήσατο, τὰ τῶν πειρασμῶν. ἔχει δὲ 
καὶ ἕτερα λέγειν, τὰ τῶν ἀποκαλύψεων, τὰ τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων. 
καὶ τίνος ἕνεκεν φησίν Οὐ συμφ. μοι; οἷς Νοο τηΐπὰβ φαδιὰ ΟἿΥ 68ῃ- 
ἄθτῃ ἰδοἰίοηοτι ἰοβίδίιν Ὑπάτγ : ἐμοὶ μὲν οὐ λυσιτελὴς ἡ τούτων διήγη-- 
σις, ὑμὶν δὲ σύμφορος" τῆς ὑμετέρας τοίνυν προμηϑούμενος ὠφελείας 



γί θα Ῥδ}}} 6δϊθβίία. δ 468 ἴῃ σᾶσπα. 2 (Ὁ. 19, 1. 418 

9 ἰῇ ’ Η͂ 3 ͵ 3 ωώ 3 , - ’ ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώ- 
ματος οὐκ οἶδα, ὃ θϑεὺς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου 
οὐρανοῦ. ὃ καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε 

᾿ -» ,ὔ 3 ε 4 “- σ « ’ 5 ᾿ 
χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ ϑεὸς οἶδεν, 4 ὁτι ἡρπάγη εἰς τὸν 

Α « α 

παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνϑρώπῳ 
λαλῆσαι. ὅ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ 
καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσϑενδίαις μου. Θ ἐὰν γὰρ ϑελήσω 

, Ἔ Ἰ Ἰ Ξ ̓ Φ«0ΦΦἹΑἈ » 2. ᾿ », ας ’ ’ καυχήσασϑαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήϑειαν γὰρ ἐρῶ" φείδομαι δέ, 
’ 3 3." ’ ΨΦᾳα' Ὁ , ὯΝ: , 3 3 τὰ 

μή τις εἰς ἐμδ λογίσηται ὑπὲρ ὁ βλέπει μὲ ἢ αἀκοῦξι τι ἐξ ἐμοῦ. 
Α - δ αν 

ἰ καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδύϑη 
[4 “ ’ Υ̓ - «4 » χά Α 

μοι σκύλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα μὲ κολαφίζῃ, να μὴ 

ἀναγκάζομαι λέγειν ἅπερ ἐμαυτῷ συμφέρειν οὐκ οἴομαι. ποτ δαῃ- 
ἄδπι ἴῃ τηοάσπι Β οἴ οἢ. σοπητη. οὐ. Ἰοοῦτῃ δχροηΐί.)... 839. 17.166 ἢ νρ 
ΡΡ δὲ εε καυχ. δὲν ] συμφέρει (ὈῈ συνφ.) μοι (Ὁ ἡ" 9ὸ ΒΥΓΥ ΔΓΘ οἵη. μ0ε) ὁ. 
Ὁ (μοι ΒΌρρ1οὶ ΚΡ) ΕΚΙ, 8] ἴθ οἵη ἃ 6 αὶ (αὶ πιῖλὲ φιλάδηι) ΒγγΡ 41] ΑἸἢ 

ΟἿν Τμάνὶ δ ΤᾺΡΒ Οοο Ατρ γί βοάα] .. η συμφέρον μὲν ο. ΒΕ 
11. 61. (μὲν Ῥγὸ μοὲε οἷ. ἢ νβᾷὲ οοὸρ Ρεὶ Βϑἀ) | γαρ 6. ΡΕΚΙῚ, ἃ] Ρ]6Γ 
(ἃ ε δὲ ρσοὸ δμέπι νεῖ οἱ) ργὸ βΒγγ Ὁ 4] ΟἿγ Τμάγί ἃ] .. κῃ δὲ καὶ 6. Β 
218., ἰίοτῃ Εα 78. 80. 118. ἢ ρὶ γᾷ οορ πὶ ῥμ͵ϑ δὲ | εἰς .. Εα δΔἀὰ τὰ 
(ρτο τας) | κυρίου .. Εα εὶ χὺ 

2. του σωματος 6. ΘΕΕΘΚΤΜ Δ] αἱ νἀ ἐγ οχθ Οὐ 868 ΜοιμορΙ Ρμὅ81 4] τὴν 
.. Πὴ οἵχῃ τοῦ ὁ. Β ἑως.. Βα δΔἀὰ τοῦυ 

8. Ὁ" εν τω σω. Ϊ χωρις ὁ. ΒΡ" ΜοίδΘΡΙΡ δῖ ς εχτὸς ο. Ὁ λο ἢ 
ἘἜΘΚΙΜ 8] υἱὐ νὰ ἐγ οὐῆῃ ΟΥ δ] τὰ [οὐκ οἶδα (εἰ. ΟΥ ΟἿγν Ὑπάγὶ 8] τὴ) 
ον Τὰ οἵὰ ὁ. Β Μοίῃ θΡΙΡ 518. (414 ρρ3 οἱ. ροβί σωματι δἂὰ; 8] νν τοῦ 
ΡΡ 8.2 οἵω ροβὶ σώματι ν. 2.)  ΟὮγ οἴῃ ο ϑε. οιδ. 

4. Οὔ ας ΝΑΑΒ85113: εἰπὼν ἡρπάσϑαι ὑπὸ ἀγγέλου καὶ γεγονέναι ἕως 
δευτέρου καὶ τρίτου οὐρανοῦ εἰς τὸν παράδεισον αὐτὸν καὶ ἑωραχέναι 

ἃ ξώρακε καὶ ἀκηκοέναι ῥήματα ἄρρητα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ εἰπεῖν. 
Τίοτῃ Β4811143: : ἤχουσα ἄρρητ. ῥήμ. ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ εἰπεῖν. 

ὅ. Μοτα τοῦ [ὑπὲρ δὲ .. Ὁ" περι δὲ (απέεα περι Οἵ) | ταις ασϑε. (᾿Ἷ 
τοις ἀσϑενήμασι») μου (ΟἿΓ οτὴ εἰ μῆ ἀ8ᾳ μου) 6. Ὁ ἜΒΟΚΙΜ 8] ἴθσθ 
ΟἿὴη ἔρὶ γρ 90 δοίῃ υἷῦ 4] ΑἸὮἢ Ὑμάσχὶ Ὅδι ἃ] ρη]δ' τηὰ .. ζη οἵ μοῦ 
ς. ΒΡ" 61." 109. ἃ 6 σ0Ρ ΒΥ Αστὰ 

6. γαρ.. Καὶ 50 δὲ (εἰ. δὲ καὶ Ἰερίαγ) ] καυχησασϑαε .. Εα -χασϑαε] 
τι 6. Ὁ ἜΤΕΙ, 8] ἴδσ οπῖῃ ἃ 6 ἔ νρ (εἰ. [αῪ Β8.]" 81) ρῸ ΒΥΥΤΡ 8] (ΒΥ τ ὁ0Ρ 
ἢ ὃ ἀκ) Οδν Ὑμάτε θδὰ ΤῊΡὮ Οδο Αἰαργβέ αἱ .. ἴῃ οἵὰ 6. Β0 ΕΠ Ἐ6 
81. 61. κ δὰ ἔπ ἀοιηίὰ 101 ΒΑΡ" ἀσὰ ΟΥ {1ωπ: ἀσϑενείαις ὃ (ἐὰν 
γάρ πᾳ ἐξ ἐμοῦ) Ἰκαὶ τῇ 

7. ἐνὰ 6. ῬΕΚΙ, ἃ] 676 οὐὴῃ ΥΥ ἔδσϑ οὐὴν Αἰ Ϊ- 1. Οἢν ΤΒαγιβ 4] τὰ δῖ Αὰρσ 
81 Ρῃ .. ἢ ΡὈγϑθίῃ δι 6. ΑΒΕα 17. αὶ (67. δὲὸ ῥσὸ ἐμαλ] θῈῚ1:, 8] ὑπεραυ-- 
ρομαε (ἐἔθια 8] ἱπέγβ) [1, 8] σχολωψ, Κ 8] σκωλωψὶ σαρκι.. Ἐαὰ ἔξ νᾷ 

11,11. 

9, 10. 
11, 80. 



414Ἢ 252060.12, 8. 6 βυᾶβ ἴῃ σᾶτηθ. Αροβίο!!]αθοτγαθ 

. ; ς Α ᾽ Α 3 ’ ᾽ σ 

ὑπεραίρωμαι. 8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρδχάλεσα ἵνα 
- - Α » “ «ε ’ : 

ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. ὃ. καὶ εἰἴρηκέν μοι ᾿ρκεῖ σοι ἡ χάρις μον᾿ ἡ 
- σ Ί ἊΣ γὰρ δύναμις ἐν ἀσϑενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μάλλον καυχήσομαι 

- , ’ 3 Α ςε ᾿ - 

ἐν ταῖς ἀσϑενείαις μον, να ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 

Χριστοῦ. 10 διὸ εὐδυκῶ ἐν ἀσϑενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, 
Ἵ - « Α τ ἐς Ψ - 

ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ" ὅταν» γὰρ ἀσϑενώ, 
τότε δυνατός εἶμι. 

11 ΙΓ ἜῚ » . 4 . - » ᾽ 3 ᾿ λΓκ4 Ἵἵ .λ0 

8. ἕγονα ἄφρων" ὑμεῖς μὲ ἡναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὥφειλον 
--ψ ’ πε ε . - [4 

ἢ, δ. ὕῳ ὑμῶν συνίστασϑαι" οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀπο- 
ς ’ὔ 2 Ν δ, 5 19 , " - “ΠΣ ’ 

10 09,3, στόλων, εἰ καὶ οὐδὲν εἰμι. 12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατ- 
’ δ πὰ; « - ᾽ Ἁ - 

γργάσϑη ἐν υμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημεδίοις καὶ τέρασιν καὶ δυνά- 
ζ ’ “,, « « ᾿ ’ 7 

μδσι»ν. 1 τί γώρ ἐστιν ὃ ἡττηϑητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐχκλησίας, εἰ 
[4 - 

1, 8. μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασϑέ μοι τὴν ἀδι- 

41 ΟΥρ αἱ δάὰ μου ] σαταν (σατᾶν τ,, σατὰν Ὁ) ς. ΑΓ ἜΚ, 
ΑἹ] ἔδυ οὐ) ΟΥὐἷ; ΑἸἢ Μᾶς ΟἿγ Τῃάτι δι αἱ .. η σατανᾶ ο. ΑἾΒΡἘ6 
61." (Οε! τοι; σατανα)Ἴ νοι (ἢ ὑπεδαιρ. 5. ΒΚΙ, ἃ] ἴ6γ6 ὁπηη ρΡῸ ΒΥτα 

οορΡ δἱ Οὐ Μὰς (13 ποὴ καὶ τή υϑαᾳ ὑπέεραιρ. οἰΐδη1) Βδ5 ἘΠάτγιΣ δα 
81 υυ»ἱδὺ ρπῃ.. αν [μη [ν με. 1.} ... οἵἢ ΑΌΕΕΟ 17. ἴδ νρ δοίμυ ΟἿγ 
Τοῦ Τότε Αὐρ 413 

8. ὑπὲρ 6. ΒΟΕΕΟΚΙ, οἷς... [μη ργϑθηλ [καὸὶ ὁ. ἃ Οὐ ΤβάνιΣ ᾿ὐἰμὶ [Ὁ Ὲ 
ἀ α τον χυῷ. τοις 

9. ἐερηχεν ..Ἐὰ ΟΥ ΟΥ' Τπάγεϊ εἰπὲν [ δυναμες 6. ΑἾΒΡἘα 67. 1 τς 
80 φϑιαγ αγπὶ [γϑτ οὐαὶ ΒΔ5 [88 Οὐἶπίβ Αγ 9] Τοῦ ΟΥρ Ηἰον Απιθτβί 
ΑἸδςος ς (αὉ5) δάὰ μου ὁ. ΑΚ ΘΟ ΕΚΙ, 8] [6γ6 ΟἿΏΏ (ΟΡ 5υγα αἱ 
ΟΥν Οἷγν Ῥμπάτγι Ῥα]} δὰ ἃ] ] τελειται ος. ΑβΌῦἘα (8) 7) .. ς τελειοῦται ς. 
Ὁ ΕΚΙ, 8] οαγία ρ]ῈΥ ΟΥ ΑἸ αἱ τὰ | μου (εἰ. ΟΥ3 8] τηῦ)... Β 67." 
11. ὁορ 5.01Ρ 1[τἰἶδὶ ὁτὴ {1, ἐπισκήνωσει 

10. ασϑενειαις.. Βα Βὶ νβὶ (μη ἅτ ἃ] π6ὸ ἢ) δἀὰ μου [ἃ οἱ ἐν διωγμ. 
ἐν στενοχωρ. .. Β καὶ στεένοχ. [ ΕΑ οτὲ γ. ασϑ. τ. δυνατω 

11. Ἐὰ ἐγεγονα (Ε -γωνα) [ αφρὼν ς. ΑΒΡΕΕΟΚ 8] πὰ ἐν 600 Β8ἢ ΓΒ 
πο 461} ρρίδῇ, ος (Ξ 6Ὁ 52) δἀἀὰ καυχώμενος (1, -Ο-- 60 1 8] οὶ γχὸ βυγὰῖγ 

41 ΟἸιν ὙΠάτγι 41} νῷ ὑμὼν (Α μ.) :Β υὑμῶων βυρεγδβοτίρίο φὺυ ἱπίοεῦ ὅν 
οὐ μ ] οὐδὲν γαρ (οἴ. ΕὙ5Ρ8108 4] τη) .. Β δὰ τι... Βα βὶ ου γαρ 

19, τὰ μὲν... Ἐὰ αλλ ε (ὁογτγῖβο η) τα (ἃ ε ἑἐ ταὶ μεν, ξὶ 864 ἐ συρίάοης .. ἀἰδῖ 
81 κατηυγγασϑὴ (0Ε -σθην) ο. ΒΡΕΕΘ .. ς ἴῃ 49. κατέεργ. 6. ΑΒ" Ὁ 
κϑῆΣ, ΑἹ εογίθ ρ]οῦ [ σημείοις 6. ΑΒΟ κα 17. 89. 71. 78. 74. 80. 8.Ρ8 ἃ 
ἔξ δῖ ἤχ [0] ἃἱ χὸ βΥγῦ ΟἿγ Ῥϑδιηῃ Ατοῦγει Βοᾶ (868 Εα καὶ αγγ (γ᾽ 
Ρτγϑθηὶ καὶ, Β 9. 18. 74. άπ δἀά τε)... ς (6 09) ρσϑϑῖω ἐν οἱ Ὁ ἜἘκι, 
81 Ἰοῃζ6 Ρ] νρϑά ἀοιηϊὰ 4] οορ δἱ Τμάγέ δ] 

18. ἡττηϑητε ς. ΑΘΓ ΚΙ, 4] ἔεσθ οὔ ΟἿγ Τμάσέε δὴ δἱ .. [5 ησ- 
σωϑητε ς. ΒΌ" 11... Εα ἐλατωϑηταῖς [ ὑπὲρ .. ἘΠ παρα Ϊ καὶ οὰ οτιΪ 



οἶγοα Οοτγίμε!οβ. 6 ταϑγοθᾶθ ποῦ δοοορίᾳ. 2 ΟὉ.:12, 20. 415. 

᾿ " ’ δὴ. ἡ , “- .»νγ ᾿ “- ., ἐν 
κίαν ταύτην. 14 ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλϑεῖν πρὺς ὑμᾶς, 

καὶ οὐ καταναρκήσω᾽ οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ 
2 Α [4 “«- ΡΣ ἤ 3 2 ς “« - 

ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς 
τέκνοις. 1Ὁ ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηϑήσομαι ὁ ὑπὲρ τῶν 

“ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπώμαι. 
10 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς" ἀλλὰ ὑπάρχων πα»ν- 

- ,ὕ ε - εν ἢ τ 2 ὔ Ἶ ᾿ « - 

οὔργος δύλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, 
δι᾿ αὑτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; 18 παρεκάλεσα 7ἴτον καὶ συν- 

18, 1. 

8, 68. 18, 

» Ἁ Ἵ ’,. - ’ 3 ᾽ «ς - ᾽ 3 - 

ἀπέστειλα τὸν ἀδελφύν᾽ μὴτι ἐπλεονέχτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷῦ 
- ῬῸ ᾿ὴν Υ͂ 

αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 

19 Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεϑα. κατενώπιον τοῦ 

ϑεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν᾽ τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

οἰκοδομῆς. 20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλϑὼν οὐχ οίους ϑέλω δὕρω 
« - 3 Α [4 ἀν, «ἀξ - 7 3 ᾿ ’ Υ πρώ ’ὔ 

ὑμὰς καἀγὼ ευρεϑὼ υμῖν οἷον οὐ ϑέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλος, ϑυμοί, 

αυτ. ἐγὼ. ..Ἐὴ6Ὺ 81 46 ξνξ ἽΝ ὩΟῺ οἀ 011) ρο 8] ἐγὼ αὑτὸς ἰ αδε- 
. χιαν.. ἙἘὰ αμιαρτιαν. 

14. τοῦτο ς. ΑΒΕ6 8] ρ].5809 10 νῷ ρ9 ΒΥΥΡ ΔΓπὶ δϑίι 8] ΟἿχ ἤδιῃ ΤὨΡΆ 

ΡΡ δι, ᾿θι δηίθ τυῖτ. ὉῈ 98. ὁορ Βγγῦ Ὀ:απιδι16 ς (-ΞΞ (Ὁ 52) οπὶ 6. 
ΚΙ, 8] Ρὶ] (ϑίῃθ νογβίοῃθ αὐ νάϊ) Τπάγι Οος | καταναρκήσω ο. ΑΒ 11. 
67." 11. 18. 80. φοῖἢ} δι... ς (609) Δαὰ μων 6. Ὁ ΓΟ ἜΚΙ, 4] Ρ]6Υ 

ΥΡΥ Ρ]ΕΥ ΡΡ θα, ἰΐθπι ὑμᾶς ὈἘα ] αλλα 6. ΑΒΡΕΒΕΘΙ, 48. 74. 100. 109. 
112. 238. ἃ]... ς αλλ ο. ΚΒΆΠ 4] Ρ]] αλὰ ς. ΒΡΕΡΟΚΒΙΝ, εἷς... ἃ 78. αλλα 

1ὅ. δαπανησω .. νΕ 46 Ατῃηθχβὶ δαᾶ καὶ ἐκδαπανήσω | εἰ καὶ ο. Ὁ 
ΘΙ ΕΚΙ, ἃ] αὖ να(ν οπιῃ νρ Βγγῖ 4] (ρο ἑαηιθη τῷ ΟἿγ Τηάτγιὶ ΠΤ δπη ἃ] 

ΡΕ] δἱ .. ἴῃ οἵἷχ καὶ 6. ΑΒΕ6 (ἰΐθηι ΟΡ 858], 864 Β8ὴ: 8ὲ αἰίρο συο8 πιμῖ- 
ἐμπι, Οὐ ρεέβ πα; οορ : 8ὲ αἰζῆσο στοϑ8 πικιζέτιπι, αἰ ροτὲ πιὰ οἰΐωπι ματι) .. 

"ἃ ὁ ρὶ Απηθγδί οαὶ ἕε καὶ [ἥττον ὁ. ΡΛ ΕΚΙ, ἃ] ἔδσϑ οἵ ρῃ πιὰ .. 
πη ἡσσον ὁ. ΑΒ" 17. (σον) 18., Ἰΐθη Εα ἑλασσον 

10. ἐγώ .. Ἑαὰ δὶ Ξ.ῚΡ ΤῊΡΑΕ δὰὰ δὲ] ἢ οὐκ ἐβαρήσα, Ἑα 4117 ΟἿγ οὐ κατ- 
ἐναρκησα (Εα Δ] ΟἿγ ρεγραμὲ ὑμων) [ ἀλλα ς. ΑΒΗ" (ΕἾ)ΕΟΙ, 84]... ς αλλ 
ο. Ὁ ΕΒΙ] ἃ] ρὶ 

11. απεσταλκα (41 ρΡῃ 3 -εἰλα) .. 9Ὲ ἐπένψα (Ὁ ἴπ (Δ θὰ8 Ρ]ογασααθ ν 
Ρτὸ ,μἡ [τὰ (ἰἴοπι ἢ αὶ νῷ, 884 δηΐβθϑ 967 αἴΐψιιοηι δογμη}) οτὰ δὲ αὐτου! 

19. παλαι ο. ΑΒΕα 67." 8.Ρ6 41} (ϑαρῃδηὶ) ἃ 6 ἔ νᾳ (ποῃ Βᾶγ]") Απηιργϑί 
. θοχὴ Ρρ] Βροὰ.. ς παλὲν 6. ΘΕΚῚ, 8] ρῥ]6Υ αὶ ΒΥ] ροὸ ΘοΡ Βυγυϊ αἱ ΟἿγ 

. Τάτ 41 | ς ἀπολογούμεϑα; Ι κατενώπιον 6. ὉΈΚΙ, δ] ἰοῆρα μ] Τμάτγί 

ΤΉΡᾺ Οδ6 (:: αυδπ ἔογπηδτα βίη τον 2, 17. ὁ. κατέναντι σοτητηπέϑνα [) 
.. ἴα 49. ΟΡ΄ χωτεέναντι ο. ΑΒΡα 8] ἔδγϑ!θ Τ δὴ Ϊ τοῦ 6. Ὁ οΌἜΚΙ, 
8] Ρ]Ὲὲῦ Τμάγι δια 41} (ΟἿσ οι κατέν. ὅϑᾳ λαλουμ.) «-. 1ὼζἢ 49. οἵη 6. 
ΑΒΌ "ΕΑ 8] (:: οἵ δὰ 2, 11.) | αὉ ὃς ἐν χῶ, λαλοῦμεν τάδε πάντα, 

20. καγώ .. ἘᾺὰ 115. 119. 41 ΟἿν καὶ ἐγὼ Ϊ ἐρέις 6. ΒΡΕΕΟΚΙ, 8] ρ] ἰξ νρ 

1 0ο8, 8. 
Κο 2, 29. εἰς 



416 200.12,21. Τἰμοδί 6 τι8]6 Ββαθθϑδί 660165818, 86 86 ύβτθ 

ἐριϑεῖαι, καταλαλιαί, ψιϑυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι᾽ 21 μὴ 

1,3. πάλιν ἐλθόντος μου ταπειτώσει μὲ ὁ ϑεύς μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ 
πενϑήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοηαάντων 

ἐπὶ τῇ ἀκαϑαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ἡ ἔπραξαν. 

ΧΙ]. 

13, 14 1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς᾽ ἐπὶ στό δύ , , 14. Ὁ οχομαι πρὸς υμᾶς᾽ ἐπὶ στόματος δύο μαρτύ- 
Α - ΕῚ -- 

ἜΡε 19, 16. ρῶν καὶ τριῶν σταϑήσεται πᾶν ῥῆμα. 2 προείρηκα καὶ προλέγω 
’» - πρὶ α«- Α -Ξ 

ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς 
“- ἂν ΄ 4 Ν 9 Α ᾽ ϑ - ἢ 4 Α 

λοιποῖς πᾶσι», ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι. ὃ. ἐπεὶ 
δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χ, ν, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐ οχιμὴν ζῆ Ὁ ἐν ἐμοι λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ 

αν “- ζ»Ρ.ς Α 

ἀσϑενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν᾽ 4 καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώϑη ἐξ ἀσϑε- 
, ) , - 2 , «Ἂ .ν δι ν 5 - ἢ 

γείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ" καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν 

80 ΟΡ Β.ῪΡ 8] Ταγί ἤδχ 4] Τοσὶ Ατητβί 4]... ἢ 49. ἐρις 6. Α 8] ρπὶ 

ΒΥΤ Δττὴ ΟἿΥ ΤΠρΡΗ | ζήλος ς. ΑΒΡ ΕΘ 8] ρῸ ΒΥ (β6ά ρενρὶΐ οἵ. ϑυμὸος 
εἰς) στὰ ἤδη... ς ζηλοι ς. Ὁ ΚΟΥ ἜΚΙ, 8] ἰΙοηρα γ] 1 νβῇ 60 5Βγ1Ρ 8] 
ΟἿν Τηάγι 4] Τοσί 4] |[ ἐρεϑεῖαε : ἀ8 δος. οὗ δὰ [δος 8, 1θ... Κὶ Δ] πιὰ 
ερίϑειαι (νΕ] --Θεαι)} φυσιωσ. (ἃ 6 νρ Ἰπβαίϊϊοπε8) ἀκαταστ. (ἃ ες ἀΐδδεη- 

δ:οΉ68, νᾷ 8εαιοπε8).. ὰ ΟἿΓ φυσιωώσεις, ἔ 5 8εαιῥτοηε8 

21. ελϑοντος μοι 6. ΑΒΕῸ 8] (νν Ρ}ὶ] ρρἰδὶ σεπιὶ υ6Ή670) οἵ μὲ (εἴ. 6 {) ε. 

᾿Ιβάθιη οἵ Ὁ᾽Ἔ 815 (νν ρὶ ρη}31).. ς ελϑοντα μὲ ο. ῬΕΚΙ, ἃ] Ρ]6Γ 50 ρη 
τοι οἵ οἵχ με ς. ἰἰβάδτῃη δοχὸ ὉἜ 8158 ταπεινώσει δ. ΒΌΈΕΡΟΙ, δ] τὴῦ Οος 
οὐ ς πσὴ ο. ΑΚ ΔΙ ΡΠ] ΡΡ τὰ [ὁ ϑὲε. μον... ἔν δἱ (Βγτρ Βαῦδοὲ ς.") Τοτὶ 
81 τὴῖϊὶ οτὴ μου [ πῳ. ὑμας .. θῈ ἃ 6 οορ ΤβάγιΣ (411011 ὁπ) ῬΈ1Πδβὲ ἃ] 
Ροη δηΐα ταπσπειν. ἰ καὶ ποῦ». .. ὉἿΕ ἃ 6 Τοσί οπὶ και. Οὗ Ευϑρ9838ῦ; 
ἐπι τη αμαυτια κι ανομια καὶ ἀσεβεια. [1η ἔπραξαν; 

ΧΠΙ. 1. τρίτον ..Αὄὔ ἂἷ ἴοσϑδϑῦ (6χ μἷ8 8114 οπὶ τοιτο) νῷ δοίμαϊτ δι δἱ 
Αὐβ 84] ρῥγϑϑηὶ ἐδοι [ εὐχομέαν... Α ΒΥ 8ΓΘ ἐτοίμος ἔχὼ δθειν 

2. προείρηκα .. Ὁ 8] νροά ΑἸηδχβί ἃ] δα γὰρ [ν᾽ ᾶε ΒΥΎΡ ΔΥΤῚ ΟΠ] 

ος [νυν 6. ΑΒΌ ΕΘ ἃ] ἴθγϑθ 1 νρ δϑίῃητο Ατρ 18... ς (ΞΞ ΟΡ 82) δἀὰ 
γράφω 6. Ὁ ἜΚΙ, 8] Ιοῆβδ ΡΗ] 50 Βυτυ Ὁ 8] (00 δϑίῃρ λεγω, ΟἿγ [8[- 
τα ἢ τ6Υ 41] Ἔχρ] θᾶ πΒ λέγω δὲ καὶ νῦν διὰ τῆ; ἐπιστι) Οἢν Ὑπάγέ δῖ 
81 Αταδτβὲ [ἘΔ6 οἵη ἕἐς τὸ : 

8. ἐπει ας. ΑΒΌΕΚΙ, δ] υὐ να οἵου Ογν Τηάνι3 Πδῃ 4], ἰΐθτῃ ἃ 6 ρ' 3ὸ 
ΟΡ βυταίγ 4] ΑἸὴδ] Αὐρ' (ἀ ὁ Αὐρ φμΐα, ΑἸὴὉ χμοπίαπηι, αὶ φεῖα ἐ φμοη.)} 

ταοτι.. Οτ Νδο Μοεϊοὶ ΘΡΙΡΒΒΤΊ οἱ ΕρίΡρἢΠδ95 Ογγ ἰγῖπ511: ΤΗηάγεῖ εἰ, ΟΥὲ 
Ὁ)1411117 Ογνθγι4δ Β 4836 5 ΤῊ ἀνι8 ἤ, νρ ἢ Οτἶδι ρῥρὶδῖ τηὰ απ (εἴ. φιξά οἱ 
φιοπιοῦο Ἰοαὶτατ) [ Ἑα ξὶ λαλ. ἐν ἐμ. 

4. και γαρ εἰ (81. 98. ΟΥῇ Π141136 ΗΓΡΡ δἀὰ καὶ) 6. ΑὉἐο ΕΙΣ, Δ] Ἰοηρβο 
Ὁ νῷ ἴξο βυσυῖν 4] Οτ' (εε γ. καὶ) ΟἿν Τπάᾶγτε (δὰ ἢ. 1.) Οδς, ἰΐδηι 81. 
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αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ εἰς ὑμᾶς. ᾧ δαυ- 
τοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζδτε᾽ ἢ οὐκ 
3 ᾽ὔ ς Ἁ ΄ 3 ϑ - 9 ς»ν ) ’ 3 ’ 

ἐπιγινώσκετε δαυτοὺς ὁτε Χριστὸς ]ησοὺυς ἐν υμῖν; 8ι μῆτι ἀδόκι- 
» 3 3 » αῦ ’ ΄ Ο έ “ }] .3 Α 2 Ι 

μοί ἐστε. Ὁ ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσϑε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 
,ὔ 4 - - 

ἰ εὐχόμεϑα δὲ πρὸς τὸν ϑεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ 
»’ φ ΜεΣ ᾽ -- 3 939 Ὁ ἐ “- Ἁ κ Α -- « - 

ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς 
ν. Ξε ’ Ύ 

» δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν, ὃ οὐ γὰρ δυνάμεϑά τι κατὰ τῆς ἀληϑείας, 
3 ν΄ «ε Α “- 2 , ᾽ὔ Α [χὰ « - 2 - 

ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας. 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσϑενώμεν, 
ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἧτε᾽ τοῦτο καὶ εὐχόμεϑα, τὴ» ὑμῶν κατάρτισιν. 
10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρη- 

98. οἷο, ἰΐοτα (παπὶ δἰ δὲ, αἱ οἷ. ὃ νρ)ὺ Οτγίμῦ Ῥβ- Α 1δ03, ὅ89 ἨΣ] 4] σαι. 
Οοπᾶγμηδέ οἷ. εὐ ἘΒΙΡΕΣΣ ὅτι εἰ καὶ ἀπέϑανεν ἐξ ἀσϑενείας, ζῆ δὲ ἐκ 
εἰς .. ῃ ΟἿ ἕν 6, ΒΡ ἜΘΚ 8}8 ἃ α βὶ οὺρ δϑίδ υἱγ ἘΠῚ8 ἄθτηϑθτὸ (χαὶ γάρ 
ἔσταυρ. ἐξ ἀσϑ. καὶ ζῆ εἰς; οὗ ε(.Ρ5189 ρ6616) Τάτ! ΤΆΤ ΤῊΡὮ Ῥϑυ]ίη 
813 (:: τηϑηΐϊξεβία οογγθο 0) Ἱ και γαρ (8 οἰοπΐηι; ἃ 6 ἔ νρ παπι εἰ) ἡμεις 
5. ΑΒΡΈΡΟΘ(Εα 112. Δγ οἵὴ γαρ) Καὶ (ΥΆΘΊὰ εὐ τν 8] Ρ] ἴἴ νρ 5ὸ ΒΥγΌ 4] 

Ῥρδῖ μὰ ρῥρίὶδ,. ς9 (ῃῆοῃ ς ΟΡ 52) καὶ 7. καὶ ημ. 6. τηῖῃ ΥἹἱχ Τὴ} 600 8] 
ΟὨγ ([ι0501 καὶ γ. ἡμι. ει) ἐν .. ΑΡα ἢ Βὶ (0Ρ Β.1 819 σὺν  ζήσομιεν (ΕἘα 

10, 8. 

-σωμεν)ὴ δ. ΒΡ Ἐα 816 δι... ς -σομεϑα α. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] ἸΙοπρδ Ρ] ΟἿγ ᾿ 
(ΟὈτ', οἱ λοβοῦ, σωζομεϑα) Τμᾶτί 41} σὺν .. δ" 17. ἃ 6 ΟἿγ2 (ἀ 8 πι88) 
ἐν [ ΕΑ δὶ οἴῃ ἐκ δυ. ϑὲε. (ϑε. οτὴ Κ) Τὴ [εὑς τ᾽΄...} ... οἵη ΒΡ Ε" ἤον 
ϑύτὴ Οἷν δοάᾳμ) (ἃ ὁ ἐη υοδῖβ οοηρ 6. 586 ἐρβῖθ. Ἰία εἰ. Ὁ ΕἾ : ἔις υμας 

ἑαυτους) 

δ. ἃ οἵῃ εαυτ, δοκιμαζ. [ χε (ΟἿ οτὰ) δξ 6. ΑΕα 89. 8.Ρ6 (θη δἱ βὶῃθ 
ἄπ 10) αὶ γᾷ ὁοΡ ἄγῃ ΟἸϑιὰ θη ΑἸαῦταὶ Βεὰᾶ... ς Τμῃ 1 χε 6. ΒΡΕΚΙ, 
ΔΙ ΙΓ ἃ 6 ροὸ Βγγαΐ 4] ΟἿγν Τμάγι ἃ] Ηΐον Ϊ ἐν ὑμὲν ς. ΒΡ" 17. 116. 
ΟΙομι ΟἸγϑοταδ ς Δἀὰ ἐστιν, μη [ἐστ.] ο. Αὐ ΘΟ ἜΕΘΚΙ, δ] ρΡ]ογ 
νρ εἷς Τάτ ἃ] (οορ Ηΐουϑτ οἔκει ες υμ., ΤΡὮ ἐστ. ε. υ.) | εν μητι (88. 
41. 80. 4] ΒγγΡρ ὁ." δάὰ ἀραὶ .. ΒΥΤ 818 εν δὲ μή 

θ. δε.. Εα γαρ, ρ' αμΐϑηι ἐ δηἶηι, ἢ οτὴ 

ἴ. εὐχομεϑα (6) 6. ΑΒΌ ΕΘ 8] τὴῦ ἰΐ νῷ» 60Ρ Β0.Ρ ϑυτη ἃ] [οἱ ὁ Τ θδὴ 
Αὐρ ἃ] .. ς εὐχομαε (18 οἰ. ν. 9. ΤῊΡΗ) ὁ. ὑἜΚΙ, ἃ] Ρ] 80 ΞΒΥ7 8] 
Οἷν Ὑβάγε 41 Ατηῦγϑίὶ Οδββιοα | εἴ μηϑὲν οὐχ ενα.. ΚΙ, 8] Δ] ᾳ ΟἿΓ 
να μη Ϊ Κι, 8] ποιεῖτε [ Ὁ αλλα 

8. τῆς 8... Βα οἴχῃ | αλλα ὁ. ΡἾΕ)Ε6 4]....ς μὴ αλλ 6. ΒΡ ΡΣ, Δ] Ρ] 

9. ὑενάϊ γαιρωμεν, ἢ σαιάδαηιιϑ  ὉΡΡ Ὲ ὉΚ 8] τοι δύῃ οπὶ γαρ (βῸ ΒΥ 
Απιὐυγχϑιθά δὲ) [ὁταν .. Εα οτεὲ (οἷ. οτι 166) | χαν 6. ΑΒΗ Εα 8] ἰΐνρ 
σοΡ δείμυϊ 4] δι ρρίδὶ.. ς (Θ 00) ργαϑθῃ δὲ ο. Ὁ ἜΚΙ, 81 Ιοηρδ Ρὶ 
ΒῪῪ 8] ΤΒάτί 4] (βυτρ ρσὸ ΟἈγ γαρ, 18. δη, οἵ. δὲ βῖη6 καν 166) 

10. νυ" ταυτ απων παρὼν μὴ .. ῬΕΕΑ 8] ἰἴξ νρ6ς μὴ παρὼν ] χρῆ- 
σωμαι ὦ. ΑΒΚΕΙ, 8] ΡΙ6Γ.. ΡΕΡΑ ἃ] χρήσομαι 

ΤΙἌΙΘΟΗΒΝΌΟΒΕ. Ν. Ἐ. Εἀϊι, 1. 218 



418 200. 18, 10. γοίε δἴαπο βΒδ]υΐαίϊοῃθθ. 

σωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν᾽ μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ 
οὐχ εἰς καϑαίρεσιν. 

10 “2οιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρείζεσϑε, παρακαλεῖδϑε, 

Ηο 16, 88. τὺ αὐτὸ φρονεῖτε, δἰρηνεύετε, καὶ ὃ ϑεὸς τῆς ἀγάπης καὶ ϑ8ἰρήνης 
ΒΟ 18, 16. οἷο ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. 12 ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν ἀγίῳ Φελημονς: 

ἀσπαζονται ὑμᾶρ οἱ ἅγιοι πάντες. 

18 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ 

καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

10. ο κυρ. ἢ. ]. 6. ΚΙ, 8] 66 οὐὴῃ ΒΥΓΟΪ ΔΟΙΠΟἿ ΑΥΥ 51 ΟἿγν ΤΒατί ΤῊΡΝ 
Οδς... "μὴ δηΐβ ἐδωκ. (1, ἃ] δεδωκ.) 6. ΑΒ Εν ἀΐγεα Αἱ ἢ νρ 600 801 θδῃ 
ΡΡ δὶ ᾿ 

11. 1, ΒΥ. χαὶ καταρτιζ. [Α οπὶ τὸ αὖτ. φρ. Ϊ τ. αγαπ. κ. (Ε6 17. 78. 6 
οὔλ αγ. κ-} εἰρ. 6, ΑΒΚ 8] Ρίογ ἢ δὴ 8] οορ βυγαῖγ 1] ΟἿγ 8] .. ΡῈ: Αἱ ἃ 
ὁ νῇᾳ (οί. ἔχ 41) ρὸ ἃ] Τμάγι ΤᾺΡὮ Αὐῦσχβί ΡῈ] τῆς εἰρ. κ- τῆς (α] ΤᾺΡΙ 
01} α7. 

12. αγ. φιλημ. ς. ΒΡΕΚ 8] Ιοῃρα Ρ}] ἃ 6 Τμάσίέ δ Οδο ειρελα δια: 813 
811. ἀ 6 η85 δοάρτη τηοᾶάο ΠΒᾶθοῖ)... ΑΕΟῚ, 81 τυ ἢ δὶ νβὶ 8] ρὶ ΟὨγ ΤῈρἃ 

ἰδὲ φιλ. αγ. 

18. κυρίου .. (Εὖ ἰοδΐίθ Μυτγ) 8] ῥτὰ ἔ υβ ΡῸ 600 ΒΥ1 8] Ρρξξ οἰΪδί χῃὰ δβὰὰ 
ἡμῶν | χὺ... Β οἵχκ ὑμῶν 6. ΑΒΡΟῚ, 8] ΒΑΣΙ" ἢ αὶ Δοίμτο ΟἸχτλΟΒο3 (ρράΐ 
Οἵ δ. υμι.), π66 δΔΙ1ἴογ ΟοηϑιδὉ»13 οἱ ΑἸ θϑπ!α,, ς (ΞΞ ΟΡ 52) δά ἀμὴν 
5. ῬῈΚ 8] Ρ]6ῈΥ ἃ α νῷ ρῸ οορ βυγαϊ ἃ] Τηαχὶ 8] ΑἸ Υϑὲ δἱ 

Βα βοσίριϊο: ΑΒ᾿ 8] σρ. κορινϑ. 9 ον ΡῈ Πρ. κυρινϑ. β(0 "᾽ δαὰ ομοιο;ς καν 
ουτος 486 Κκ" Ὧδο ἀδ]60 60 τηᾶρὴὶβ Δοοθη τ 8 ποίδι) ἐπληρωϑὴ" αρ- 

χεται πρ. γαλατας, ἰΐθτα ξα εἐτελεσϑὴ πρ. κορινϑ. β (ἃ οτὰ 6) αφχε- 
ται πρ. γαλ. ϑἰτι ον ἃ αὐ σογίπελῖοβ 11]. εαρίτοῖς (ἄθοτν αἂὰ δονέδεηϑ 
α Πιίρρ»)18) ἱποΐρίε αα σαζαίαϑ, ἢ αὶ νροἀὰ φαγὶ. αἀ οοτίπιλ. 11. (ξξ οτο) ἱπο. 
(απι 4 δάὰ ερἰδέιιϊα) αα φαϊαίαβ .. ς (Ξ- ΟὉ 852) πρ. κορ. δευτέρα 
ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων (ἐγ. ἀ. φι. οἴ. ΒἘΣ, Ἰΐθιῃ 6 Εἰ ϊέρρα Ἀασίάοηϊας βΡο, 
ΕπιΠμ81 απὸ μακεδονιας) τῆς μακεδονίας (τ. μα. ΟΤῺ Ι, 81 ΔτΡῚ) διὰ τί- 
του (8] 5815 δὰὰ βαρναβα) καὶ λουκᾶ (ογχ κ. λο. 8. ΒΥΓ 816) δ. ἘΣ, 8] 
ΡΪ Β0Γ ΒΥῚΡ σοὸΡ 8] (Ἰπάγιθ4) Οδς (εἰ. Εἴλὰῦ απ. φυλ. δι. τιτ, κι λο.). 
Ῥτδθίθγοδ πυϊηοσϑηΐυῦ στιχοῦ φῷ (118 ΚΙ, 81] Ρ!], ἰίϑθιῃι ἘπΙΠ 8]; ἀ18 αἱ 
Ρϑυς: φη,, χ', ψο) αναγνώσεις δ΄, κεφφ. «΄, μαρτυρ. να΄ (Βδ6ς οπμπΐᾶ 
εἴ. Ἐπι|0 841) .. Β Βοοίϊομ 8 ἃ μ7 δὰ »ὙῪ Ρογρὶτ; δτὴ ἔπ σδρῷ 28 πυτηθγδηί. 



Αροβίοϊυβ ἀἰνἱηἰξαθ οἰθοῖαδ βαϊαἰδὶ ΘΟ δ]αίδβ. ΟἿΑΙ, 1,ὅ. 419 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. 

1. 

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου, 
2 Ἁ ΑΆϑΡΜ} “ - 4Ἁ - Α - 3 ’ 2). Α 

ἀλλὰ διὰ ]ησοὺῦ Χριστοῦ καὶ ϑεοὺῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὑτὸν 
2 “- 4 εν 5». ν" ; 2 ’ ἂν 9. ’ 
ἔκ γεχρῶν, 2 καὶ οἱ σὺν ὅμοι παντὲες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις Δ5118,6. 

»-"Ξ ’ ’ ς» 4 5.ϑ. ἢ 3 Α - 4Ἁ 4 

τῆς Γαλατίας. ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Ἐο 1, τ. οἷο 
[φ - - φω -«- Α “- φ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ τ", τε, 

ι λ - - Α -.-ν ς “- ζ ε ᾽ 9 Α 

κατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ καὶ παϊρὸς ἡμῶν, Ὁ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς πο το, 31. οἷο 
αἰώνας τῶν αἰώνων᾽ ἀμήν. 

ἘᾺΒ (ῬΕΕα νἱάθ δπίθ) Καὶ 8] τὴῦ πρ. γαλατας .. 1, του αγιου κ. πανευφη- 

μου αποστ. παυλ. ἐπιστ. πρ. γαλατας .. ΟὉ 52 παυλου ἐπυστ. πρ. 
- ζαλατας ((. 91. 81), ς9 παυλ. του αποστ. ἡ πρ. γα. ἐπιστολὴ, ς ἡ πρ. 

γα. ἐπιστ. παυλου 

Ι. 1. δι᾽ .. τα δια [ Μείοῃ δια τῦ χὺ του. ἐγ. ἑαυτὸν εκ νε. αἱ νάϊτ, ἔ6- 
βίδηϊε αυϊάδχη ΗοΣ δὰ ἢ.]., βοϊθη στα αἀαοααθ, ἰῃ ΜΑγοΐοη 8 ΔΡΟΒίΟ]ο 

ΠΟῚ 6886 Βογϊρίυχῃη δέ »67᾽ ἀδιπὶ ραΐγοηι, νΟ] Θμ 18 Ἔχρόποσα ΟΠ γἰβίθτη 

ΠῸΝ ὃ ἄθο ρδίγ 864 Ρδὺ βοιηβίΐρβυτη βυβοϊαίατη. ἢ. ΟΥ̓ εἰ. ἘΠιβιιδίθῖ 
Ἰθοτο; ὁ μὴ παρὰ ἀνθρώπων ἢ δι᾽ ἀνθρώπων (ἴα οἴ. ΟΥτίποδγηθθθ 
[ποη ἰξθιβά100) Τμάγε"; οοηῖγα δηίθα ἀπ᾿ ἀνθρώπου 1856) ἀλλὰ δι᾽ 
ἀποκαλύψεως τὸ χὺ παραλαβὼν καὶ διδαχϑεὶς τὸ εὐαγγ. 

2. παντες (ατροῖ ΟἿν Τμάγι [ἔδειξεν ὡς πολλοὺς ἔχεν τοῦ κηρύγματος 
συνεργούς] ΕαΒθπιθ8 [1πο818 τῷ πάντες παριστῶν ὡς ἕν ἦν τὸ πλῆϑος] 
81; ιοίξοτίη: αὐ οηογαγοῦ αδ]αἴ88 οὐ ἴῃ ΟΥΓΟΤΘ ρουδνΐ ποίδγοϊ, ο01- 

Ἰαηχὶϊ Βθοῦτη οἷ. Οὐ 68 ἔγϑΙΓΘ Β΄) .. ΒυῪΡ Ππαθαΐ ο." 

8. ἡμῶν: ἴδ ΒΡΈΕΒΟΚΙ, 8] Ρ] ἀ 6 ἦᾳ νρ (εἰ. ἃτὰ ΤΏΡ 81) ρῸ ΒΤ ἃ] 
Τμάγί 4] ν᾽οίοσίη Απι03.. 67." ἃ] ἔδσϑἱὅ Οἤγθοῖα ΤΠ 81 Αὐρ οἵα .. ἃ 
δὶ τὰ ἔα ἀθϑιλϊά ἢ8] 4] Ογῖχι ρμρὶδί τη ροβὲ πατρὸς ροῆ (αἰγτοαῃθ 

ἴοςσο ὁοΡ 868) 

4. περι ς. ΑΘΈΕΟΚΙ, 8] ἕο Οὐ ΤΠρΡἢ Οεοῖχί,,, ς (ΞΞ ΟὉ 852) υσερ «6. 
Β 617." 4] οὐχί μὰ ᾿σηΐμίρο δ: 4 ΟἿν Τπάτι δὰ Οδούομ [Ὁ ἀμαρτ. 
ὑμῶν ἐκ... Η. 11. 8.Ρ8 Ογ3 (864 61.232 εκ) απο | ἐνέστωτ. αἀνωνος 6. θῈ5 
ΘΗΚῚ, 8] ἴεσθ οὐλὴ ἰΐ νῷ φὸ 84] Οτ᾽ ΟἿν Τμάσί 8] Υἱἱοϊοσίῃ 81 τὰ .. [μη 
αι. του ἐνεστ. 6. ΑΒ 39. Δοίμυῦγ ἃ] (600 Βγ1Ρ τ. ἐνέστ. Ῥοβί ποφῆρ. 6ὁΧ- 

ΡῬτὶ) Οὐδ ὉΪὰ δὰ τὸ ϑελημα (εἰ. ΟΥ) .. ΒΗ ϑελησιν 

ὅδ. ὦ (8.Ρ6 οἷ) .. Ηὶ 8.Ρ8 δἀά ἐστιν, ἰΐθτα ξ νᾷ οἷο 
2315 



418 2060. 18, 10. γοίᾳ δἴαπθο βϑ] αὐ δίίοηθε. 

σῶμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος δίς οἰχοδομὴν καὶ 
οὐχ εἰς καϑαίρεσιν. 

10 .2οιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, χκαταρείζεσϑε, παρακαλεῖοϑε 
Βο 15, 88. ζὺ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρη»εύετε, καὶ ὃ ϑεὺς τῆς ἀγάπης καὶ δἰρήνης 

Βο 18, 16. εἷς ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. 12 ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν ἀγέίῳ δέλημόν 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 

18 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ 
καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

10. ο κυρ. ἢ. 1. ο. ΚΙ, 8] ἔ6γ6 Οπλη δύγαγ δοίαἿ ΔΥΥ 5] ΟἿγν ΤΒατίὶ ΤΈρΡΗ 
Οδς .. "νη δηία ἐδωκ. (1, ἃ] δεδώκ.) ς. Αβϑεῦἀϊΐγεᾳ 4] 1 νβ οοὸρ ροὸ θδ 
ΡΡ δὶ . 

11. 1, ΒΥΥ χαὶ καταρτιζ. [Α οἷὴ τὸ αὐτ. φρ. | τ. αγαπ. κι (Ε6 17. 18. 6 
Ομ αγ΄. κι} ἐερ. 6. ΑΒΚ 8] Ρ]ῸΥ ἢ δίῃ δὶ Θὺρ βυσϊγ 41] ΟἿ 8] .. ὉῈῚ, Ἱ ἀ 
6 σε (εἰ. ἔα 4]) ρο 84] Τμάγὶ ΤᾺΡὮ Ατηρ τβί ΡῈ] τῆς εἰρ. κ. «ξῆς (41 Τρ 
012} αγ. 

12. αγ. φιλημ. ο. ΒΡΕΚ 8ἱ Ἰοῃρδ η]ὶ ἃ 6 Τμάγι δὼ Οδς ἀρε τ οὐθα 813 
Δ]. 6 η8᾽ δοάρδιῃ ζτηοᾶο δεῖ) .. ΑΕΟῚ, 8] τὴῦ ἢ αὶ νῷ ἃ] ρὶ ΟἿγ ΤῊρ 

ῬΡ δῖ φιλ. αγ. 

18. κυρίου .. (Εὖ ἐοδβία Μυτ) 4] μὰ ἔ νυβ ΡῸ 60} ΒΥΧ 8] ρρϑτ οἱϊδί χηὰ δὰὰ 
ἡμῶν  χὺῦ... Βὶ οἵα [ὑμῶν 6. ΑΒΡΟῚ, 8] ΒΑΣΙ" ἢ καὶ Δοίμτο ΟἸχΙΆΟΒ03 (566 
οἵα οἷ. υμ.}, πθο δἸϊΐοσ Οοηϑίϑ»5»12 ρὲ ΑἸ 0 8114, ς (ΞΞ ΟὉ 52) δἀὰ αμὴν 
δ. ΡῈΚ 8] Ρ]ῈΓ ἃ ὁ νῷ ΡῸ 60 Βυγῖϊ ἃ] Τῃάγὶ ἃ] Ατρτβὲ 8] 

ΒΌΡΒοΥΙΡΪΟ: ΑΒ" 8] σρ. χοριν»ϑ' ΩΣ Ὡς ὈῈ σπρ. κορινϑ. β 2 ("δα ὰ ομοιοὶς καὶ 

οὐυτος αυ8δ8 κ "60 ᾿ἀθοὲ πθὸ τηϑ 518. Δοο Ωρ α8 ποία!) ἐπληρωϑὴη᾿ αρ- 

χέται πρ. γαλατας, ἰΐοτα κα ἐτελεσϑὴ πρ. κορινϑ. β (α οτὰ 6) αφχε- 
ται πρ. γαλ. ϑ᾽γ ον ἃ αα σογίπελίοβ [1]. επρίϊοῖε (ἀθοττ αἀ ὰ δογέδεπϑ 
α Πιίρρ)ιθ) ἱπούρὶὶ αα σαζαΐαϑ, ἔ καὶ νροαὰ φα»ὶ. αἀ οοτίπέλ. 11. (ξ οτο) πο. 
(δι ἃ] δάὰ ερίδίιία) αὦ σαϊαίαβ.. ς (Ξε ΟὉ Κ2) σρ. κορ. δευτέρα 
ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων (ἐγ. ἀ. φι. 6[. Β᾿ἢ, ᾿ΐϑτῃ 6 Ε ρρα λΙαοίἀοπέαε 80, 
ΕπιΠ4] απὸ μακεδονιας) τῆς μακεδονίας (τ. μα. οΤὰ Σ, ἃ] ΔΓΡῚ διὰ τί- 
τοι (8] 515 δάὰ βαρναβα) καὶ λουκᾶ (οταὰ κ. λο, 8. 5γ1 816) ς. ΕΙ, 8] 
ΡΪ ΒΥΓ ΒγγῪΡ σορ ἃ] (Τμάγιθα) Οδο (οἰ. ΕἸΔῸΥ ασε. φιλ. δὲ. τιτ. κι λο.). 
Ῥυδοίθγθα πη θσϑηΐυῦ στιχοῖ φς (8 ΚΙ, 8] Ρ!, ἰΐοιη ΕπέΠ8]; αἰ δἱ 
Ῥδῦς : φη΄, χ᾽, ψο αναγγνώσευς δ΄, κεφφ. «, μαρτυρ. να΄ (Βδ6ο οπιπίδ 
οὗ. Επ|1Π4]) .. Β Βοοίϊομ68 ἃ μ7 δὰ »γ ρϑυφίί; δτὴ ἔπ σδρῷ 28 πυτηοσδηί. 



Αροϑίοϊαβ ἀϊνἱηλία8 δ] δοΐπβ βα]αίαί Οαϊαίαβ. ΟΑ1,.1,5ὅ. 419 

ΠΡΟΣ ΓΑΔΛΑΤΆΑΣ. 

Ἰ, 

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου, 
3 4 ν 2 - - Α - 4 “ΠΣ ’ 2. Ν 
ἄλλα διὰ ]2ησοῦ Χριστοῦ καὶ ϑεου πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὑτὸν 
3 - ᾿ ε ᾿ Σ ᾽ 2 ’ “ Σ᾽ , 
ἕκ νέχϑων, 2 καὶ οἱ σὺν ὅμοι παντες ἀδελφοί , ζαις ἐκχλησίαις Αςε 16, 6. 

ωκ ’ ’ εν» Ἁ 5.ϑ ἢ 3 Ἁ “ 4 Α 

τῆς Γαλατίας. ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Ἐο 1, τ. οἷο 
[φ - ΄- “ - Α - ξ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρ- 
" ς - - - - “" - ῷ, ς 

τιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ τι τε, 
ι Π - - Α ο᾿κΑ ε - ξ ε ’ 3 Α 

κατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ καὶ παϊρὸς ἡμῶν, Ὁ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς πο 16, 31. οἷο 

αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 

--......-.ὄὄ Ἐ  .. . ....: . 

ἘᾺΒ (ΡΕΡᾺ νἱᾶδ δῃ6) Κὶ αἱ τὴῦ πρ. γαλατας ..1, του αγιοῦυ κ. πανευφη- 

μου αἀποστ. παυλ. ἐπιστ. πρ. γαλατας .. ΟὉ 52 παυλοὺ εἐπιστ. πρ. 

γαλατας ((. 91. 81), ς9 παυλ. του αποστ. ἡ πρ. γα. ἐπιστολη, ς ἡ πρ. 

γα. ἐπιστ. παυλοι 

Ι. 1. δι᾽ .. Ἑα δια [ Μεΐοῃ δέα τὺ χὺ τοῦ ἐγ. ἑαυτον εκ ψε. αἱ νὰίγ, [6- 
βίδηϊο αὐἱᾶάοτῃ Ηοσ δὰ ἢ.].,, ϑοϊθηάατα αποαθθ, ἴῃ ΜΆΓΟΙΟ 8 Δροβίο]ο 

ΠΟ 6886 ΒΟΥΙρΡίυΙΩ δὲ 96" ἄειιπι ραΐίγοηι, νο]Θηἑ 18 ΘΧΡόπ το ΟἸγὶβίθσυη 
ΠΟῚ ἃ ἄ6ο ρῥϑίγϑ 868 ΡῈγὺ βοιηθίϊρβιιπη βυβοϊζαϊ πη. ΟΥ̓ οἱ. ΕΒΤΑΔΙθΤ 
ἤθοσο; ὁ μὴ παρὰ ἀνθρώπων ἢ δι’ ἀνθρώπων (ἰΐὰ εἰ. Ογυϊποδγτιδθθ 
[ποπ ᾿τθη84100] ΤΗαγΕῖ; οοπῖτα δηΐθα ἀπ᾿ ἀνθρώπου 1456) ἀλλὰ δι᾽ 
ἀποκαλύψεως τὸ χὺ παραλαβὼν καὲ διδαχϑ εὶς τὸ εὐαγγ. 

2. παντες (ατροὶ ΟἿν Τμπάτγι [ἔδειξεν ὡς πολλοὺς ἔχει τοῦ κηρύγματος 
σινεργούς] ἘπαΒθΙαΘΒ [1η68.8 τῷ πάντες παριστῶν ὡς ἕν ἦν τὸ πλῆϑος] 
81]; ὙΥἹοίογίη: οὐ οηογαγοῖ Οδ]αἴδβ οὐ ἴῃ δΥΌσ ρτδανΐ ποίδαγοϊ, 601- 

Ἰαηχὶξ βθοῦτῃ δἷ. ΟἿ 68 ἔγαίγθβ')... ΒυῚΡ Παθοὶ οὗ 

8. ἡμῶν: ἰἴδ' ΒΡΕΕΘΚΙ, 8] Ρ] ἀδ ρ νρ (εὖ. δἃπὶ ΤηΔΓ 81) ρὸ βυτὶγ 4] 
Ὑμάγὲ 81] νἱοίοσίη ΑἸ... 67. ἃ] ἔσο! Ογοοτλ δγ Αὑρ οἵη .. 
Δ] τὰ ἔὰ ἀοπιά 8] 841] ΟἸ τίσι ρρ]δὶ τηὰ ροβί πατρὸς ροη (αἰτοαὰθ 
Ἰοσο σον 861:}) 

4. περε ς. ΑΘΈΡΟΚΙ, ἃ] ἔεσοκ Οὐ ΤΏΡ Οεοΐχί, , ς (ΞΞ ΟὉ 82) ὑπὲρ (6. 
Β67."" 4] οοσίθ μὰ [σηϊΐμίροὶϑδι ΟἿγ ΤὙπάγι δὰ Οοϑούοσ [|Ε' ἀμαρτ. 
ὑμῶν [ ἐκ... Η. 11. 8.Ρ89 ΟΥ3 (864 εἱ.2 εκ) απο | ἐνέστωτ. ἀεωνος 6. ΕΒ 
ΘΗΚῚ, ἃ] ἔδσθ οὐμῶ ἰΐνρᾷ β0 ἃ] Οτ' Ον Τμάτί 4] Ὑἱοϊοσὶπ 8] τὰ .. ἴῃ 
αὐ. του ἐνεστ. 6. ΑΒ 839. δοίμυ 4] (600 ΒΥτΙΡ τ΄ ἐνεστ. ρῬοβί πορῆρ. 6χ- 

Ρτΐ) Οτὅ Ὁ1ὰ θὰ | τὸ ϑελημα (εἰ. ΟΥ) .. Ηὶ ϑελήσιν 

δ. ὦ (8.Ρ6 οἷ) .. Η 8.Ρ8 δἀὰ ἐστιν, ἰύθτα ἰξ νῷ οἴο 
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430 ΟΑΙ,. 1, 6. Οαγρὶς αδ]δίδγυμι ον δίθπι. Ενϑηρ. γϑυ βδί πηῦπι, 

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσϑε ἀπὸ τοῦ καλέ 

σαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον δὐαγγέλιον, 1 ὃ οὐκ 
Ψ Ψ 3 , ’ 3 [4 ἐ ε “- 4 

5, 10, στιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ ϑέλοντες 
μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ὃ ἀλλὰ καὶ ἐὰν» ἡμεῖς 
Ἁ Γ« 3 3 - ω {» 3.ϑ Ὁ 3 ᾿ 

ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελεσάμεϑα 

ὑμῖν, ἀνάϑεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, 
εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάϑεμα ἔστω. 
10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείϑω ἢ τὸν ϑεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις 
ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεακον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν 

ἥμην. 
11 γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ δοὐαγγέμον τὸ εὐαγγελισϑὲν 

-.--.-.-.--..-.Ἐ-.. ------ 

δ. ϑαυμαζω (Εα οπι ϑαυὴ .. Εα αὶ ΔΔὰ δὲ | ουτως (ΗΕ 8] ὑτὰ -τῶ) : ἃ 6 ἔ 
νῷ Νἱοίοτνίη ΤοΥι 1,οἱ 4] δὲ. ἑαπι, αὶ Τοσεξ ἃ] ἑαπὶ .. ΕΘ 81 ΤῊΡρΒο οπι 
 ὑμας .. ΒΗ 815 ΒΥῪΡ τὴ ἡμας χριστοιυ (0Ὲ 89. ἃ 6 ΠΑ] ΒΥΥΡ ς." Ῥ͵ΤΆΘΙΙ 
εῦ, Ηΐογ χὺ τῦ, ἃ] Τμάτε Οτἰμίὶ ϑέεοι)... αὉ00 ς, Βα ρ»' Τογιξ Ογρξ 1,μοἱΐ 
Ψιοίοτϊη ὔ 

ἴ. μεταστρεψ. (Ὀ 1419 ρετρῖϊ εἰς ἕτερον εὖ. τ. χυ) .. Κα μετατρεψαν, ΟἿ 
ἑάἀομεάθσα ανατρέψαιν 

8. καὶ ἐαν.. Β Ὀ14119 ΟἿγ ΤῊΡΆ καν [εὐαγγελιζηται.. Κὶ ἃ] τοῦ ἸΤδάτι 
οἁ Οφς -ζεταν... α Επβιλδγοέ Ὁ14119 ΑἸὮἢ Ογτβά121 ΟΥτπτῖθ ΤῊ ἀγεῖ Ῥγοοὶ 
8] «λισηταυν (ἰξ νξ 41 Τοσιϑ ΟΥρ αἱ ἐναηρεϊέχαυετί; Βοἃ ΟΥρ αὐἀπιρπίίοι) 
[ ὑμὸὺν γγ (0" Ογγδγτθ ΟὨγοηθ88 οαἱ ὑμας) 6. (0) ἜΒΕΙ, 8] υἱ νάϊ 
ΟἿ ΥΥ ἔδσα οὐὴῃ Π141}9 (οὔ ὑμ. 84) Εὐδιοδγοί (Ογτῦτ ΟἸχοΣ) ΤῊΡΒ 
Οες Ηἶοσ 8] τὰ, ἰΐθι ΒὃΒῈ ΟἿΣ ΑΥΟΒ6Ι] Αὐξ 84] δῃΐίθ εὐα77. .. Ε6 αὶ 
1)»1419 Ἐαβτραγς 8 Οὐγβά!31 ΠΤ τὴ Το (411011 οὐὰ ὑμ. 84) ΟΥΡ ωοἱΓ Νἱο- 
τοτΐῃ δἱ (Ὁ δϑ] δβδίϊῃ οἵὰ αἱγᾳ) οὔὰ (Ἰματὶ δὰ Ἡ. 1]. οἵὰ υμ. 84) 1 6 122. 
81 ευαγγελισαμεϑαὰ 

9. προειρήκαμεν (1μη94 πιΐπ ῃρῃ ᾿ηΓΟΥΡμ) .. 81 ῥϑὰς (οἰ. οδἰχ) νν τὰ 
Οἱγ Βοᾶ -ρηκα [ Εα ευαγγελιζηται 

10. πειϑω (Εα ἐπιϑω): ἰὑ νᾷ πιοᾶο οπΐπι ποπιϊηῖδιιδ διαθο απ (αι) ἀ6ο. 
116 οἱ. ν]οίοτίη 8βρθ4 δα αγδθοῦπι Δ] 1 Υ ΒΑΌΘΥΘ, ΟΣ ΘΗ 6886: 9808} 
ον δηβ6 1120 ΠΟΙΠ 168 Ὡ6406 αὐυ86 Βομιϊησχῃ βυηΐ 8Β6α ἀσυη. Ῥογβυϑάογθ 

Θῃΐπι ΠΟῺ ΒΟΙΏΉΪΠ6Β νῸ0]0 86ἀ ἄδαπι Ομ γί βίυχῃ. " εὐ γαρ (6099 γαρ) «- 
Ὁ ΕΚΙ, 8] Ἀ]ΟΥ Βυγυ 4] (οὶ ἢ ἐπύπυοτο δίιΐάοηι οΥὐσοῚὺ ΟἿν ὙΒάτὶ 
ΤΈΡΒ Οδο... μη 49. οἵὰ γαρ (:: δὲ ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΤΘ 8]: 6} ΒΒ] τω 68) 0. 
ΑΒΌἘα 17. 89. 671." 171. 80. 1 νῷ ΘοΡ Ἅγτη Ογτίοιδθθ' 805 οἰδᾶοτθθ 
Ῥϑῖὰ (οί. ΡΑΥΤΣ5) ᾿ δὶ 1 ηρεσκον: ἴὸ νῷ Ὀρἶδὲ τὴῦ ρζασογοηι, 864 Τοτί 
ΟΥρΡ Μἱοίογίπ (1 ὀχροβίἐΐοπθ) Απρ 8] ρίασεγο πυοἴζεπι 

11. δὲ ο. ΑὉΡοΟἜΚΙ, 81 ΡΙῸΥ ΘῸΡ ΒΥταΓ 4] (Δ ΒΕ οχὴ Ρ]8}9) Ογτίποδγα 
θ00 οἰ 08318 (ἢν Τηαγὶ 4] Ατηδτβὲ.. 49. ΟΡ΄ (1 δχ ϑύσογε ἀθ ἰθβε 
ὭΟΏ τϑοορἷ) γὰρ Ο. ΒΡ Ἐ6Ὸ 17. 218. ἃ νῷ Ῥδ ψίιοίοτίη Ηϊον Αὐρ 8] 
(:: φαστη γὰρ ποὴ Βαρϑδηΐ πἰδὶ αυἱ ν. 10. γαρ Θχρυϊθσυῃΐ, γὰϊν Β- 

β[ἱταϊαπὶ ΘΧΡα]80 γαρ) [ Α ενηγγελισϑὲν 



Ὁπάο 'ρ88 Ββαρθϑαὺὶ ονυϑῆρ. Ρυϊβίϊηδ δ} νἱίαᾶ. ΟΑΙ,. 1,19, 491 

:»ν ΤλὴΉη;ν. » κ». ,», ἡ ἣ ,.ᾧΚ : 5 φλ . 3.9 4 
ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνϑρωπον᾽ 12. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ 
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 18 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν ΙΝ 

- 5 .. “- Ο 3 « Α 9ςι.ὔ 4 3 ’ “- 

τῷ ]ουδαϊσμῷ, οτι καϑ' υπερβολὴν ἐδιώκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
""- ΑΛ.» » 3. τῆι Α , 9 » .. - 

ϑεοῦ καὶ ἐπόρϑουν αὐτήν᾽ 14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ 

ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς Αοὶ :5, 8. 
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 19 ὅτε δὲ εὐδόκησεν 
ὁ ἀφορίσας μὲ ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 

}] - ΕΣ 4 »" .«, ᾿ - 9 3 »,» δ Σ 

αὐτοῦ 106 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα δὐαγγελίζωμαι 

αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐϑέως οὐ προσανεϑέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 
11 οὐδὲ ἀνῆλϑον εἰς Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, 
ἀλλὰ ἀπῆλϑον εἰς ““ραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα ἱστορῆσαι [Κη- λειο, 56. 

“- Δ» Α ΣἉ" εν» ’ Ξ 9 τὰ Α 
φᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε 19. ἕτερον δὲ 

απὸ 2 ’ 2 3 4} ’ Α 3 Α “- ’ 

τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 

12. οὔτε ς. ΒΡ ἜΚΙ, δὶ ἰΙοηρο ρΡὶ Οδο .. η οὐδὲ 6. ΑΒ ΕΑ 417 Επιβῖλδτς 18 
(ἴοτα Αἰ) ΟἿγ Ογτγ ποδττιθθ9 4] (ΤΉΡΉ οἵὰ ου. ἐδιδ', ΟΥγο 5471 ἢ ὑγο 
οὔτε) [ Α δια αποκ. 

18. ἐπορϑουν (Ατρ υαβίαδαπι) .. Ἐα ἐπολέμουν (1 νῷ ΡὈΡ͵δὲ τὴῦὶ δαρι- 
σπαδαπι) 

14. συνηλικιωτας .. Α συνιλικιωτας, ἙἘα συνελεικειωτας 

15. ευὐδοκησεν (Α ΕἘπ5Ρ5288 Ογγβάϊ21 (Ἣν Τηᾶγι8 Ῥβ- ΑἸ Ῥζόοορ ηυδ.) ο. 
ΒΕΘ 8] ἔξ νϑ βγγ (Οτϑ ὁ ἀφορ. εἷς βῖπθ ὃ ϑε. οἰ᾿δ}) ΕἸ18Ρ 8368 ἘΠῚ 598 
ΟἾγῚ Τμάνι3 Ιτἰπι1 Οὐαί ΨΊοίοσίη Εδυβὶ ἂρ Αὐρ ΑἸοδτϑί Ηΐοσ ἃ]... ς 
(6090) Ἀἀὰ ο ϑεος οἵ π [ο 9ε.] 6. ΑΡΕΚΙ, 8] αὖ νάϊ οἵ ἃ 6 (ΟΡ 
ΒΥΥΡ ς.᾿ δἱ Π14108 Ἐ αβσμδτοἹά Ἐρ ρῃ3»18 Ογγβά121 5. Αἰη,4565 ΟἾγ: Τματίδ 
8] [γἶπὶ1 Οὐἷπῦὶ Ααρ 8]  Β (δ! γ ΜΔ) ΡΛ" Δ] τα 181 ἀφωρισας 

10. ευαγγελιζωμαν (1, 81 -ζομαν) .. Ὁ ἜΤ 41 -σωμαν 

17. ανηλϑ. ς. ΑΚΙ, δ] ΡΙοΣ ᾿ἴ να (μ8πὶ ἰΐ νρ Ἱοίοσίἢ ἃ] υδηΐ, ΡΙδπο αἷν. 18; 
οοπίτα απηλϑ. τοἀἀπηΐ αδὲζ) 600 ΒγγΡ 8] ΟἿγν Ογγβάϊ31 ΤῊ ἀγὲ 4] γἹοίοσίῃ 
Αταδχϑὶ Αὰὺρ 8]... 1. 49. απηλϑ. ο. ΒΡΕΕΑ 8] ῥϑῦο (οἷ. ν. Βᾳ 17. 41 
(ΟΡ Βυῦ απηλϑ.) ΒΥΥ ΒΥΥΡ 8 ΒΔ5 ἰΐθῃῃ (αλλὰ οὐδὲ απηλϑ.) ΤΕΡΒταδ 
οἱ ΤὨΡΆΙΔΟΒΟΣ (:: αὐ ανὴηλϑ. εχ ν. 18. ἰἰὰ απηλϑ. οχ ν. 17. δάδβαμηΐ 
Ροίογαίὶ. Αἱ νᾶϊν Ῥϑι]ὰβ ἀθ σοηδὶ]ἶο ανηλϑ. ΡΥ Ἰοοο, απηλϑ. Β66 Ρο- 
Βα ΐδδβο; διἱοαυαίΐῃ νἱχ απηλϑ. ὈΪ8 ροδβυΐϊδβαΐῖ, οαΐ ν᾽ θη ἄστη 68} Ὡ6 Ρ]08 

ἰπέογαϊυῦ αὐϑίῃ ἰποβί.) [ ἀλλὰ 6. ΑΒΡΈΕΟΙ, οἷο .. ς αλλ ὁ. Κ᾽ τηΐῃ 
οοσίθ ῥσὴ 

18. ἐτή τρια... Α 14. 1532. ΟΡ ΒΥΤ 81 ΟἿγ δι τρια εἐτή Ϊ κῆφαν ὃ. ΑΒ 
11. 61." 71. “ΟΡ ΒΥ͂Σ ΒΥῪΡΤΩΒ δοίμαϊγ αγθ,, ς (ΞΞ 65’ 832) πέτρον ὁ. 
ΘΕΡΟΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ 1 νρ ΒΥ ἵχί 4] ρΡ τηῦϊ 

19. οὐχ (Β" οὐχ) εὐδον (εἴ. ΟΥ ΕΡῚΡΗ 7959 4] τηυ) .. Ὁ ἘΘ6Ὸ εἰδ, οὐδενα, 



432 ΟΑΙ,. 1, 20. 6 ρῥγίμιο ἰϊζηοσ Ηϊθσοδοϊ γενιδηο οἱ σοηγυθηία 

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. 
Αφὶθ, 80. 2} ἔπειτα ἦλϑον δἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰιλικίας. 

22 ἤμην δὲ ἀγνουύμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς ᾿Ιουδαΐας 
ταῖς ἐν Χριστῷ, 20 μόνον δὲ ἀκούοντες ἧσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς 
ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἣν ποτε ἐπόρϑει, 24 καὶ ἐδόξα- 
ζον ἐν ἐμοὶ τὸν» ϑεόν. 

Π. 

1 “Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς “Περοσύ- 
λυμα μετὰ Βαρνάβα, συνπαραλαβὼν καὶ Τίτον" 2 ἀνέβην δὲ 

δος ἴδ, 3. χχτὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεϑέμη» αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω 
ΡΏ!3, 16. ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μήπως εἷς κενὸν τρέχω 

ἢ ἔδραμον. ὃ ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὦν, ἠἡναγκάσϑη 
περιτμηϑήται 4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες 
παρεισῆλϑον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευϑερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐβ 
τ: “2 -ν ες» ’ ; τ )φλ ᾿ σ 

Χριστῷ ᾿]ησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλωσουσιν᾽ ὃ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν 
» - ε “᾿.΄, ε γη --φ:» ’ ’ ᾿ 

εἰξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἱνὰ ἢ ἀληϑεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς 

ἰΐοτα ἐξ νς Ρρἷδὶ (οχς Αὰρς βεά]) εἰαὲ πεπιΐποι. Οοἴθγαπι οΕ Υ ἱοίοτγίπ: 
9 δοοθαπι ἀροβίο! πὶ  γτητη δοίδηΐ βοϊπηΐ απα81 ἀποάαοϊπηαην" -- γοῦπι 

δυΐοτῃ ἔγδίσγοιῃ αἰχίϊ, δροβίοϊ σα πορᾶνϊ. "ἢ 

21. κλιματα .. Ἐα"᾿ κλιμματ., ΑΙ, 8] κλημι. 

92. ΕΑ 8] οἵὴ τω | ταῖς Βες.. 9" 816 ρὶ (ᾳφιιαε 66) τῆς 
43. ἐπορϑει... ΕἘα ἐπολεμει (ἰξ γρ ρῥηἱδῖ εχο Αὰρ αὖ ν. 18.) 

24. εδοξ. ἐν ἐμὸν 6. ΑΒΟΚΙ, οἷς... ΘΕΈ ἰΐ νῷ βὸ ὙἹοϊοτγίη Ατλογϑί οἷς ἐν 
ἐμ. εδοξ. μ 

11. 1. δεκατεσσαρων (ει. Ιτἷπὶ γἹοίοτίη οἵο)... ΟἸγχομή8δ: γράφεν Γ αλά- 
ταις -- διὰ ιδ΄ ἐτῶν πάλιν ἀνῆλθον εἰς “Ιεροσόλυμα - τῷ εἰπεῖν αὐτὸν 
Διὰ ιδ' ἐτῶν, δοκεῖ μοι τοὺς γρόνους τῶν ἀποστόλων τοὺς ἀπὸ τῆς 
ἀναλήψεως ἀριϑμεῖν αὐτὸν - καὶ εἰ μὴ τοῦτο δῶμεν, εὑρεϑήσεται ὃ 
χρόνος ἀφ᾽ οἵ ἐβαπτίσϑη καὶ ἀνέβλεψεν, ὡς περιέχουσιν αἱ Πράξεις, 

ἔτη δ΄. ] παλιν (ον ΟἿγ 1τἷπὲ στη) ἀανεβὴν (α ΟἼχοι ανηλϑον) .. ΒΈΕα 
ἃ 6 βὶ 50 ἃ] ανεβ. παλ. [ συνπαραιλ. ς. ΑΒΟΡΕΕΑ .. ς ἴζπ 49. συμπ. 
ς. ΒΓΑ, 4] Ρ]ῸΓ 

2. ανεϑεέμην .. Εαὰ ανεβαλομὴν 

8. ουδὲ... Εα οὔτε [Β οἴχῃ ὁ | 5" περιτνηϑηναν 
4. δὲ (βετναῖ οἱ. ΕΡῚΡἢ113 δἱο) .. μάτι: ὁ δὲ σύνδεσμος πρὸς τὴν τοῦ 
λόγοι συνθήκην περιττός. Ἰΐοτα Ἠΐογ: απέδπι εοπίμηοέϊο δωρογῇμα. 
“γα .. Εα καὶ Δἀὰ μη | καταδουλωσουσιν (εἰ. 32) ὃ. ΔΒ ὍΡΟΣ 8] (ἰΐοαι 



Βροϑβίοϊοσιη. Ῥϑα]ὰ5 0]]} οδϑαὶξ δροϑίοϊοσια. ΟἿΑΙ, 2, 7, 438 

ε » 6 5. νι φολ “ ’ ς -. Ύ Ὴ; 
ὑμᾶς. Ὁ ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων δἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν 

’, ΝΜ , Α 2 , 2 ’ : 3. 3 Α 
μοι διαφέρει πρόσωπον ϑεὸς ἀνϑρώπου οὐ λαμβανει" ἐμοῖ γὰρ πο », τι. 

οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέϑεντο, Τ᾽ ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι 
πεπίστευμαι τὸ δὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καϑὼς Πέτρος τῆς 

-σωσιν ΒἘᾺ 17. Ῥδηι)... ς (ΞΞ 52) -σωνταιν ς. Καὶ 8] Ρ] ΟἿγν (δουλω- 
σωντ.) ΤΒάγι 4] (ἴϑτὴ - σονται 1, 81) 

ὅ. οις οὐδὲ 6. ΑΒΟΌΘΟΥΥ ΓΘῸ (ηχὴ Ὁ ἢ οὐ ἴδ ἰάθη ἀράογίηξ, αἴ ΡΟΣ 
86 Ἰηλχίτη8 ΡΓΟΡΔΌ116, δὴ ογίθ οἷς ἰδηίατηα, Ποη 8818 160) ἘΕΟΚῚ, 8] 

αἱ να τ οὐ ἔξ νᾷᾳ (ἰἴα οἵ. ατὰ ἔμ ἀδτηϊα ΠΑΥΪ ΤΔΥ 10] 4]; δἴηο ἀπ]1- 
[δὺΐ ποαυϊῦ αὐαΐῃ ΗΪΟΥ 'Ρ86 βὶς οἀϊάοτῖί. Ῥαββίτηθ ν6γῸ 52: φροβί (δ- 
τοὶ! Μ. ἰοιαμογα Ἰθοίΐο γοοορίδ ἴῃ οἀα Ἰδὲ τορουϊζαγ") 50 ΘΟΡ ΒΥΤΌΪΓ 4] 
(οορ οἱ βυὺ οἷς ᾿ἴθοτο ὀχρχί) Μοίοπίθτι (να ροβῇ) οἀάδτ ἃἂρ Ηΐοσ 
ΑὐἹᾶ6 ΡοΟΒ[) ἃΡ ΑἸ τδί (ν᾽ 6 Ροβί) ,,αὐλάδτηδ 840 ν᾽οίοσίη (ν1 6 ρΡοϑ1) 

Ἐρὶρῃ113 Οἢν ΤὨατὶ 41] Αὰρ3 Ατηὴῦ ἩΣοΣ" Ρε] ἰχὶ Βοα (Ογ"» 109 4]]υὰ 68 
αὖ νὰΐν ἀθ Ῥδα]οὸ βουῖοῖι: οὐδέποτε ἐν χώρᾳ ὑποτεταγμένος ἀνϑρώ-- 
ποις ὡς κρείττων γινόμενος) .. ΟὉ90, ἤδη οὔϊ Ὁ" ἃ 6 [τἰμί (ηῆ86 ψγ 
οἀἀ) Τοχί (Μοϊοπὶ Ιορϑηῖτὶ ,ηδ6ς δα Πογϑηλ οοβϑίμβ Βα δἰ θού οηἑ νἱ18- 

Ὡομθῖ Βουϊρίαγδρ οὐἰπλϊηὶ ἀδί, ἀϊβοσίθ ρσόρδη8 Ῥϑυϊυση ΘΟ ΘΟ Ββδυῖο 

665818886 δα τοιηρυβό: δἂν Δοΐοη ὅ, 8.) Ὑ]οίοχίη (ΟΧ .,γΩοἀα ρΡ]υχίῃι οἵ 

[δαὶ οἱ Θτδϑο. Ηδθοῖ δῃΐτ βῖο: μα λογαπι σαϑϑἴηηιιβ βϑιδίδοξίοη. Ου]- 

ἄδιῃ 860 816 Ιοαρᾳηΐ πὸ αὦ ἔογαπι οεδδϑἴηιιιϑ δβιιδιεοἰλοηῖ, οἱ Θ᾽ ΒΘηΒ88 ἴπ- 

ἔθου Οοὕτὴ Βυροσίουὶ -- Θαυοὶλΐδτῃ ἰδιηθῃ ἴῃ Ρ]αΥμιβ οἀά, οἱ 1,8. οἵ 

Οτδθοῖβ ἰδία βϑηϊθηςία οδϑί : αὦ λογαπι οσοϑϑἴπιιδ διιδίοοίϊοπϊ -- τα 118 
τηοα18 ῥτοθδίαν Ἰοροηάστη ἰΐα 6886; ῥχϊσαυτη ααΐα ν σγ οθβϑίϊ" οἷο) 
ΑἰρὈτβὺ (ἐχ [μδἵ. οἀά; δάάϊξ δηΐτη: ασϑθοὶ 6 οοηίγα ἀἰσαπί 60 αἀ ΝΟΥ͂. 
6688.Ν) ῬεΙόοτα ναϊν Ῥγίγη ΟἸδυ 8 |88ϊοά, ΚΒ ἰγαἢΠον οἀ ἰδ αρ Ηΐογ (δἀ- 
αἰΐ νϑῦὸ ,.ν81 ΤΙΒ -- π}]0 ροίαλῃ (ΘΥΥΟΤῈ ΘΟΙΏΡΘ1}1} αὖ οἰτουτλοϊἀ ΥοΣ 
Ἡ!ΟγΟΒΟΙ Υτη18 - αὐοτηοάο αὐϊάδηι ραΐδηξ Ιοροηάππι 6586: φυΐδιβ αὐ 
ἤογαπι σοϑϑέηιι8 ϑμδίεοίτονιΐ - Ἰίλααα δὰΐ ἰαχία αγϑθοοβ οἀἂαᾶ εβί 169 6}- 
ἄστῃ : φιΐδιιδ πόφιθ - δαὶ 81 1811} ΘΧΘΤΩΡ]ΔΥΒ 81 1ουἱ 8468 ρ]Δοοί(" 6[0) - 
ἰΐετι ἂρ 5864] (864 ἀΐοῖξ, τὰ] 6“ βἷς Ἰ6 δὶ πη 1ωμαἵ. 644) 88] δἱ οτι οὐδὲ. 
ΟΥ̓ εἰ. Τυσῦταρ: ἰΥΙΡΊῈΧχ νἱξΐατη ἢἶο ν᾽ ϊδπάπτη αεϑῦ: ἀπάτη, π6 οταϊδ- 

ἴὰγ ῥτίηϑ νὸχ Ομέδιιϑ: δἸζοσγατη, μ6 οτα δία δι ΒΘαΌΘἢΒ πορϑίο Νέ- 

4μ6, αι88 8 τ {18 ΟἸ τὴ 11 τῖ8 βο] οθδίὶ οὐ τ; ἰογέϊατα, π6 ΒΟΥΣ ΔίαΣ 
ἀδῖίναβ Ῥγοὸ δὈ]αίνο ϑεδιδοξίονι6.“) [ διαμευνη 6. ΒΡΕΚῚ, οἷο... ἃ (οὔ) 
Εα αἱ τὸ διαμενήη. ΑἸ]ααϊ Βὰο Ιρηΐπίρο!3δό; ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐδὲ πρ. ὥραν 
εἴξατε τῇ ὑποταγῇ αὐτῶν. 

8. προσωπ. ϑεος (Α ἃ] ἴοτο19 ΟἿγ Πδιηραγὅθδ ὑγβϑῖη ὁ) αγνϑρ. 6. (Α)Β0 
Ὁ κι, οἷς... Ὁ κοΊἜΕα ἃ ὁ αὶ δ οἰοτίη Αὐὺρ ϑὲε. ανϑρ. πρ. (ἔ νῷ Ηΐον 
81 ἀἄειιδ ρέγδβδοη. ἤοηι.) Ϊ οἍε δοκ. (Εα ἔκ δἂὰ τι εἰναν, νῷ [Θ66 ἃ ποῦ δζὰ 
πες ΗΪεΓ] 6886 αἰϊφωϊά; ἃ 6 6686, Αὐρ αἴϊφιιϊα) .. Βγτ 819 οἵὰ Ϊ Εα προσ- 
ανϑεντο 

Ἴ. ἰδοντες.. Ο 17. 87, 78. 81] Οεοἶχὶ εἰδοτες [ πεπιστευμαν .. Εα 7ε- 

πιστευταν μου (Ἰξ γᾷ ογεάίδωπε 68ὲ τοῖδιῖ νε] παῖ. 68.) ] καϑ. πέτρος τῆς 
στεριτ, (Ε πέτρο περιτομ.) .. Κὶ οἵα 



Ἀοὶ 1δ, 18 δε. 

ἈΞΣΕῚΙ, 89 εο 

Δεῖ 1δ, 85. 

ἈΞςΕῚΙ, 8. 

434 ΟΑΙ,. 2, 8. 6 Ρβῃ] οοηνϑηίΐα σα δροβίο 8. Οοπίγουογεία 

- ε ; ’ 3 4 ἂν 

περιτομῆς, 8. ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς πδριτο- 
- ’ 3 ν᾽ Ν - ,’ ᾿ , ᾿ 

μῆς ἐνήργησεν καμοὶ εἰς τὰ ἔϑνη, 9. καὶ γνόντας τῇ» χάριν τὴν 
ἧς ᾿ , 4 - “- Α - 

δοϑεῖσάν μοι, ᾿Ιάκωβος καὶ Αηφᾶς καὶ ᾿Ιωάννης, οἱ δοκοῦντες 
ἰᾳ μ} 4 μ Σ Α Ἁ , μά ς - 

στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοι καὶ Βαρναβᾳ κοινωνίας, ἔνα ἡμεῖς 

εἰς τὰ ἔϑνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν᾽ 10 μόνον τῶν πτωχῶν 

ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 
11 Ὅτε δὲ ἦλϑεν Κηφὰᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον 

» α ’ ῃ ’ . “- , » 
αὐτῷ ἀντέστη», ὅτι κατεγνωσμένος ἣν. 12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλϑεῖν 

ν 2 9 ’. Α ν ϑ - ’ .ς. 5 Δ 24 

τινὰς ἀπὸ ᾿Ιακώβου μετὰ τῶν ἐϑνὼν συνησϑιεν᾽ οτὲ δὲ ἤλϑον, 

ὑπέστελλε; καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς" 
18 καὶ συνυπεκρίϑησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ κΘΙτὴ φ 

, βι »ε ᾽ σ 
Βαρνάβας συναπήχϑη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14 ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι 

, 3 - 4 ᾿ 2 ’ το 3 ’ ἊΝ 

οὐκ ὀρϑοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον» τῷ 

8. Εα τα οἴχὰ ὁ γὰρ υὑ84ᾳ περιτομῆς ] Ὁ" ἐνεργῆσεν {1,| πέτρον ] καμοι 
ο. ΑΟυἴΕα 8] τὰ Ομγ3 δι οδιϊχι,, ς καὶ ἐμὸὲ 6. ΒΌ  ἜΚΙ, 8] "] 

ΟἸγ' ΤῊΡὮ Οος 

9. τακ. κι (Ῥτοτηΐ88 οχῃ νακ, κ.) κηφ. (α ΕρΡΡΣ Αρτίπρ οτὰ κ. κῆφ., ΕΡρεῖ 
ΟἿῺ Χ. ν0)..) 6. ΒΟΚΙ, 8] αἱ νάτγ οἴη νᾷ (πὶ οἵὰ ἐξ; αἱ δἱϊίοῦ; οἱ. είν. εἰ 
7ας. ἐἰ Οερλ. Ἰε αἰ) οορ βυγαῖγ 4] Αἰἢ ΟἿγν ΤΠπάνυ θδτὰ 8] πὰρ ΡῈ] Βεὰ 
.. δ΄ πέτρος κ. νακ. 6. ΒΕΕΘ ἃ 6 ἔξ ἴὰ ρο ὙπᾶτιΕ ΝΥ88 [στἶἷπὶ Τοτὶ 8] 
Ρτὰ | στῦλοι: ἴΐὰ οἵ. Ὁ Ρἢ, πὸπ στύλοι (αἱ ς) [Εα μον [ ἡμεες 6. ΒΕΘΗ 
ΚΙ, 8] Η] ἰΐ νῷ ρὸ «Αἱ πιὰ Οὐ ΟἾσὶ ΤΡ Οδς ρῥρίϑί,. ΟὉ 2 δὰᾶ μὲν 
οὐ Τὴ [με}] 6. ΑΟΌῈ 8] ἔδγοϑθθ οὺρ βγρ ΝᾺ: Β88 Ονξ ΤμάτγιΣ (4101 
αὐτοῖν μὲν ε. τ. πε. ἡμ. δὲ ε. τα ε.) Ῥᾶτα 

10. των πτ. ινὰα ὁ. ΑΒΟΗΚῚ, ἃ] αἱ νὰϊγ οὔ ΟΥ 8] τα .. ΡΕΕΟ (νν ΡΗΪ ΡΡ 

Ἰαϊ) ἐνα τ. πτωχ.  ϑεῦαγ μνημονεύομεν : 

11. χηφας (52 αὉ΄) 6. ΑΒΟΗ 17. 46. 61." 80. δ] νᾳ (οἷ. δι 81]: ἴα είτγιιϑ 
Οερλαϑ8) οοὐ ΒΥΥ ΒΥΤΡ τὴ. 4] ΟἸϑῖη 8 Επιβδ. 6.1,153 ἘᾺΓΗ 41 (ἢ 6] θοΒῸ 
ΟΔΡΡ) Οἤγοῃ δίῃ Ατηδυϑί Ῥεὶ... ς (ΞΞ: 82) πέτρος 6. ΘΕΕΟΚῚ, Ὁ] Ρ]6Υ 
ἀθϑιηΐά 8] σὸ βδυγρ ἱχὶ 4] Ογ Τῆρἢ Οδϑο Τοσί δἱ ] 6 ανϑεστην 

12. πρ. τ. γ. ελϑ. τινας .. ἃ 6 ργῖμιβ ἐπῖηι ψιαπι τοπῖϑϑοὲ χιΐάαπι, μὴν 

»τίωδᾳ. ἐπΐηι τοηῖγοὶ (ἢ -τοπδ φιπάατει [ ἡλθὸον 6. ΑΟΡ ΟῚ ΈΗΚΙ, 4] αἱ 
νάξγν ἔδσϑθ οἵη νν ἔδγθ οἵῃὴῖι Ὀρϑτ οἰϊδί τη... η ηλθὲν ο. ΒΡ ΕΟ 8]3 ἁ 
6 5. Ιἴθπὶ Οὐ (1. 468) ἐϑοντος ἑακωβου {1, ἀφορεῖΐεν | τ. ε. περι- 

τομῆς... Κα δΔἀὰ οντας 

18. συνιπεκριθησαν: ἃ 6 Ζ ςοπϑοηϑογπηΐ οἴη {110 (Ως εὃ),  νᾳ βἰηιειζαϊίοηὶ 

ἐΐιι8 σοπϑεπδογεηξ ἰ καὶ οὐ .. Β (αἱ αἱ νά ἐγ) ἔ νῷ Θ0ὺΡ ρὸ οἷὴ καὶ [αὐτ. 
τὴ ὑποχρ. 6. ΑΒΟΚΙ, ἃ] }]6ῦ ΟἿγ Ῥδῃ ἃ] .. ΡΕΕΘΗ 17. 87. 78. 70. ΑἹ] 
ἴὸ νᾳ οἷς τ. ὑποκρ. αυτ. 

14. εἰδον ο. ΒΟ. ΕΓ ΕΗ ΚΒ 4] οοτθ Η]ῈΥ... ΑὉἜΟΙ, ἐδὸν [ ποτε οὐχ 
Ι κηφα (60) ὁ. ΑἍΒΟ 10. 17. 67.» νᾳ (οι. δπὶ 4]; ἔα Ῥείγο Οερδαε, ξανὶ 
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Κηφᾷ ἔμπροσϑεν πάντων Εἰ σὺ ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων ἐϑνικῶς ζῇς 
Α 2. 2 .“ »- ’ ΙΝ 3 ᾿ 3 «Α' ω - 

καὶ οὐχ ᾿Ιουδαϊκῶς, τί τὰ ἔϑνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν; 10 ἡμεῖς 
φύσει ᾿Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι 

3 “ " 3 Ν ᾿ 34 Ν 4 , 

οὐ δικαιοῦται ἄνϑρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ δῖὰ πίστεως Χρι- 

στοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿]ησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα 
δικαιωϑῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι 
ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωϑήσεται πᾶσα σάρξ. 17 εἰ δὲ ζητοῦντες 
ὃ 9 ἊΝ ᾿ Χ, »- ς , ΩΣ 4 3 Ἁ 4 λ ’ Ἵ ἱκαιωϑήῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέϑημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ὧρα 
Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα 
ταῦτα πάλιν οἰκοδουμῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 19 ἐγὼ 
γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέϑανον ἕνα ϑεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συ»- 

’ Ν - 4 ». "Κ' 55 ἢ “« 4» 9 Α ,,.,᾿λκα Α - - 

ἐσταύρωμαι᾽ ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός᾽ ὃ δὲ νῦν ζῶ 

ἐν σαρκί, ἔν πίστει ζῶ τῇ τρῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός μὲ 

81 ῬεΐγΟ) ΘῸΡ ΒΥ ἈΥΊῚ ΔΓΘ ΔΘ [ἢ ΟἸθῖα ἂρ Επι81]-. 1. (κα αἰταμηᾳ δηΐτη 106, 
Ῥογίϊποὶ ἰδία ἐθϑυϊπη οπίτη: ΟἝρἤδτη δπΐμὶ 1Π]ὰτ ἕνα φησὲ γεγονέναυ 
τῶν 10 μαϑητῶν ὁμώνυμον Πέτρῳ τυγχάνοντα τῷ ἀποστ.) Ὠϊ43 
Τμάγ 14] ἐγ 451 ῬΉΠοᾶτΡ ῬῈ].. ς (ΞΞ 52) πετρω δ. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ρον ἃ 
6 ἔρ νροἀὰ 814 ρο βυγρ 8] ΟἿγ 4] γ)᾽οίογίπ 41} Ὁ"Ἐα ἐνπροσϑ.] ὑπαρ-- 
χων... Ὁ" Αἱ δἱῖᾳ ων | ζης ἢ. 1]. 6. ΒΕΚΙ͂, 8] ρ]εῖ νρϑᾶ ροὸ βγγαῖ 4] (6 
δηΐθ εϑνικ.) ΟἿγ Ὑπάγι δ ΤῊΡΩ Οδο... ΟΡ [μη ροβὲ ἐουδαύκως 6. 
ΑΒΟΕΟ 816 ἔξ Διὶ ἀοιηϊὰ ἔπ 4] τὶ ΟΥ ῬΒ1]68ΓΡ ρυΪἱδῖ τηὰ (Β6ἃ ἃ 6 Ρ᾿ 
1δ.8 ὁχὴ κ᾿ ὁ. νοι"δ.} [ οὐχ 6. ΑΒΟ ἢ 4] ΟἾγ: πὶ (βθὰ θ᾽ 841 δῖα ουχι) 
.. φοῦκ ο. ὈΡ ε ΕΒ ΟΚΒΝΙ, οἷο τὸ 6. ΚΙ, 8] Ἰοῆρβ ὁ] βυτρ 8] ΟἿΣ 
Τηᾶτγὶ Τρ Οδο.. ΘὉ Κκ'2 ἴῃ πως ὁ. ΑΒΟΡΕΕΟ 8} νν ρὶ ΟΥ Ῥδιῃ ρη]δὲ 

16. ς Τὰ ἁμαρτωλοί" 16 εἰδότες [ δὲ 6. ΒΟΡΕ ἼΘΙ, Α] τὰ ἰδ γᾷ βο 51π|8 
Ογγβάιδι 6135 ρι823 ΤΉΔΓΙΙ Ρρ]δὲ  ς (ΞΞ ΟὉ 52) οχχὰ ὁ. ΑὉ ἘΚ ἃ] ρ] νυν 
Ῥζὼ ὑρϑτ τοῦ [χὺ τῦ (οἱ. 1,ωη98 τηΐῃ) ς, ΑΒ Μ᾽ οἰογίη Αὐρ (Δ ἢ. 1.) .. ς (49. 
1,8 πιϑ') τῇ χὺ 6. ΟΡΈΒΘΕΙ, 8] οοτίθ Ρ]6γ γν αὐ ναΐν οἵη ΟἿγν Ογτδὰ 
Τηάτὶ ἃ] Απὶὸ ΗΐΟΣ Αὐρ 4] χνν.. Β ΟΟΡ ΒΥΣΌΙΣ βοίῃ 4] Τμάτι 
Αυρ3 Δ] ἢ χρ [ἐκ πιστ. χὺ (Κ 8.186 Παρ αγθ38 ᾿γϑριη τῦ, ΒΥΡ οὐ 
δαἀὰ 9) ς. ΑΒΟΡΕ(Κ), 41] [6Γ6. οἵωὴῃ ΥΡ ἔδσθ οἵηῃ ΟΥγν Βα 131 4] τη 

Απλοτϑί Αὰρ 8] τι .. 49. ἐκ πίστεως ο. Εα αὶ Ὑμάγιεῖ Τοτὶ Ὑ᾽οϊοσίη 
Τίοἢ (:: οὗ 8, 34. οἱ 41101)  διοτε ς. ΟΡ ΤΡ ἜΚΙ, 4] Ἰοῆρθ ρ] ὑρ τα... 
αΥ΄ ἢ οτι 6. ΑΒΌἾα 81ὅ Πδιηρϑγθβδ [εξ ες, γο. ἢ. }. 6. ΑΒΟΡΕΕΟ 8] 
ἰξ νῷ σοΡ βυγθϊγ 4] Τηάγι2 Πδηι3 ρῥρὶϑί,, ς (ΞΞ ΟὉ 8:2) ροβὲ οἵ" δὲκ. 
᾿ς. ΚΙ, 8] Ρ] ζο 4] Τμάγιϊ ΤῊΡΙ Οϑο ᾿ , 

18. συνιστανὼ ς. ΑΒΟΌ ΕΑ 4] ἴογο᾽θ ΟΥγῃθβίβθ ς (-Ξ-- ΟὉ 852) -στῆμι 6. 
Ὁ Ε)ΚΙ, δ] Ὁ] ΡΡ τὸὰ 

40. χε... Εα 109. Ιρὴ ἰπίΡρο0] δέ6 ὁ χρ [Α οἵ ζω ἴογὶ τοῦ τ’. του θὲ. 6. Ὁ 
Ὁ ο ἜῪΚΙ, 4] αἱ νάϊτ οἵη ἔν 30 000 βυγπν 41 ΟἹοπὶ 1)141.49 ΟἿΓ 
ΟΥΥΒΙΘΡΙ2ΤΊ ο(408. δάοτάοδ (8468 ΤῊ τὶ δῖ 8] Ατηδτϑί 4]... ἴῃ τ, ϑεου 
καὶ χριστοι Ο. ΒΌΪΕΆα ἀ 9 κ᾽ 

8, 11. 
Ἐο 8, 30. 

Ῥε 10 (ἰῷ, 

1, 4. 
ἘΡᾺ δ, 3. 



4230 ΟΔΙ,. 2, 2]. Ιμὲχ 8ὸ ἤάβϑ ϑρίγι8 οχ 846. ΑΡγαβδιὶ 

καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21 οὐκ ἀϑετῶ τὴ» χάριν 
τοῦ ϑεοῦ" εἰ γὰρ διὰ νόμον δικαιοσύνῃ, ἄρα Χρισεὺὸς δωρεὰν 
ἀπέϑαν»ϑβν. 

Π]|. 

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾽ ὀφϑαλ. 
μοὺς ]ησοῦς Χριστὸς προεγράφῃ ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος; 2. τοῦτο 

πο το, τ, μόνον ϑέλω μαϑεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε 
ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; ὃ οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι 
νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσϑε; 4 τοσαῦτα ἐπάϑετε εἰχῆ; εἴγε καὶ εἰκῇ. 

". ὅ ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν 
ἀν 1δ, ὃ. ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; ὁ καϑὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστεν- 
14 3, “ “- Α , ». κοι » ’ ΄, " 

σεν τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. ἴ γινώσκετε ἄρα 
ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Αβραάμ. ὃ προϊδοῦσα δὲ ἡ 

Ανδ 3 ’ ᾿ “-φΦ δ Ψ ε ᾽ , 

γραφῃ οὁτι ἐκ πιστεὼῶς δικαιοῖ τὰ ἔϑνῃ ὁ ϑεὺς, προευηγγελίσατο 

ΠΙ. 1. ἐβασκανεν (εἴ. Αἴ 498 ΟἿν Τάτ δῖ 8]; 41 ἴδγϑ ϑ [εἰ. οδί 
ἰχὶ βίοι) ΟὙΥβίδρ 439 ΟἿ’ ὙΒατιῖ οἱ δ] 1194 -σχηνεν) δΌ8ᾳ δάαίίδ- 
τλθηΐο 6. ΑΒΡ ἜΓΕα 17. 617.) 4] ἃ ε ἦρ ἔχ 841] σὺρ 88ἢ ΒῪΓ ΔΥΙΓΑΥ͂ΘΕ Αγθ 
,.»γ Χορ] αγὶ Ὁ Αἀδιηδηίϊ 80 ΗΐοΣ ΟΥγείδρμε39 Οἢγ5 Ταχὺ ϊ ἃ] Τοτέ 
γιοίοτίη ΑῸρ 4] τὰ... ς (ΞΞ ΟΡ 52) δϑᾶ τη αληϑεια μη πειϑεσϑαι 
(:: οἵ ὅ, 1.) ο. οὐ ΚΕ ΕΣ, 8] ΡὈ]ῈΣ σῷ (6. δῖῃ δ] τὴ) ρὸ ΒΥῪΡ δοίμα 
81] Αἰῃ Τάχιχί 41, ααϊθαθὰ οἀἀ΄, ἃΡ ΗἰοΣ (ργϑδοίογεα δἀποίδε,, Ἰἰοοί 
οἱ αζϑϑοᾶ οχχ Ποὺ δύσζοτδ οοηΐιβα βίην: 7, 487) ῬΡοϊίχὶ 4] (βεα οχ Ϊ8 
ἴα: μὴ πει. τὴ αλ.) ἐν ὑμὲν ς. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ἰοηρο μ᾿] ἀ 6 αὶ νᾳ (οἷ. ἔα 
ΒΑΥΙ ἀοιηϊὰ 4], 8648 ἀδηπιϊα 8] ρρἱδῖ τη ρύδϑιλ ὁ) ζ0 ΒΡ 84] Αἰδ 
(προεγρ. ἐν υ. καὶ τουτὸ ἐστ.) ΟἸγν Τπάγι3 δι 4] ρρἰϑὶ τωι... 6000 
ΤῺ Οἵα 6. ΑΒΟ 8110 δι ἰοὶ σὺῃ 58}} ΒΥΣ 81 8] ΟΥγΘβΔἼΘΊ β ΘΙ ΡΒ 439 
Τπάγιῖ ἘΠ5818ὲ (6.411. 4, 489.}}0 χιοΐα απὲς οοιἶοθ δογεπι ἀδβοτγίρίνι8 ἐδ 
168. Ον. ογειοῦαιδ) ΑΥ̓ΘΒ 6] Αὰρ 

2. Ὁ εὐ Ἔεα ἃ ὁ αὶ (Δυρ 3) μαϑ. ϑέλω | Ἐ" οὶ τὸ 

8. ἐναρξ. υϑᾳ ἐπιτελεισϑε .. Κὶ οἵ 

ὅ. εξ ἐργι νομου .. Α δᾷά (:: ὁ ν. 3.) το πνευμα ἐλαβετε 
6. αβρ. ἐπιστ. (Εα ἔ αὶ ἔπ ἃ] Ατηθγχϑὶ 4] ἐσ. αβ.).. Εα ἔξ γᾷ (εἴ. ἔπ 41]: 

ΠΟΏ 81 8]}) δσῖῃ (βθὰ οὐ θ}) Ατηγβίὶ ΡῈ] ργϑϑῖη γέγραπται | ὙνΥ. 6. 
1. 8. οαῃ Μοείΐοῃ ἰοβίβ Ηΐοσ (ηθ66 οοπίτα βαηὶ ΕΡΙΡΆ οἱ Τοῦ) 

Ἵ. οὗ (νἀ τ) οἱχ οὐ [εὐὑσ. (1, 81] δᾶ ο.) υντον 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, δ] αἱ νάϊγ 

οἴῃ ΐ νῷ ΟΡ βυγπ 4] δι 4] Εγἰμέϊ Ογρ Ψιοίοσί ἃ] .. Τὴ σον 
εισυν α. Β ΟἸιν Τμάτι [χἶπ1 ΑἸ Ὁ 

8. 0" 67." προευηγγελίσται  ἐνευλογ. 6. ΑΒΟΡΕΚΙ, 8] Ρ] Ογτϑάογδε ᾿ 
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τῷ ᾿Αβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔϑνη. 9. ὥστε δὴ Δ, δ. 
ς 5 ᾽ ’᾽ 3 -- Α ἫΝ -- 3 ’ Ψ Ἁ 

οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. 10 ὅσοι γὰρ 
ἐξ ἔργων γόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσίν" γέγραπται γὰρ ὅτε ἐπι- "Ὅι 51, 86. 
κατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει. ἐν πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ. 

βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11 ὅτι δὲ ἐν γόμῳ οὐδεὶς δι- Ηο [Ο 10, ὅδ᾽. 
Ο1, 17. 

καιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσδται, 
3 μ 41, ᾿ 

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται κα΄ τὸ, δ 

ἐν αὐτοῖς. 18 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νό- 
μου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται ᾿Επικατάρατος «Ὀὗαι, “5. 

- ζ [ 32. ΄ χὰ 3 -ἣ ἐ 324: ’ὔ 'Ψ 

πᾶς ὁ κρεμάμδνος ἐπὶ ξύλου, 14 ἕνα εἰς τὰ ἔϑνη ἡ εὐλογία τοῦ 
᾿Αβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ ]Ιησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύ- 

ματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 
10 ᾿““δελφοί, κατὰ ἄνϑρωπον λέγω. ὅμως ἀνϑρώπου κεκυ- Ἐο 8, δ. οἱα 

ρωμένην διαϑήκην οὐδεὶς ἀϑετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. 106 τῷ δὲ ,8 «δὰ το, 5 
᾿Αβραὰμ ἐρρέϑησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέ. ὯΔ ἴδ. οἷο 

Βαρ θά Τηῃάγέ 8]... ς9 (ἢ ς αὉ 52) ειλογ. 6. Εα 8] τα. ΟἿΥ ΤῊΡΗ 
(αἴογᾳ ο. ἰοδὲ αἱ δ]ᾳ ροβῖ ἐν σὸν ΡΟ!) 

10. οτι ς. ΑΒΟΡΕΡα 8] ἴογο ἃ α ἢ ᾧὶ 81] Ογσχείδρῃϑέ δ... ς (ΞΞ ΟὉ 32) 
Οἵὴ 6. ΚΙ, 8] ο]Ϊ νῷ βυγυγ 4] ΟἿγν Ὑμάτι 4] ] Ὁ" ἐρμένεν | 8. 17. 617." 
81 δῖα οδυϊχὶ οτὴ ἐν ργ | Β Ευϑάθιβϑ (βᾳᾳ αἱ νάϊγν ὁχ 681) ἐγγεγραμ- 
μένοις (Β" ἐνγεγρ.) 

11. τω ϑεω... ὈἾΕα 418 οἵὴ τῷ | δηλον .. Εα ἔξ γεγραπταιν γαρ» ἰἴθηλ 

Β64 ρῥγδϑιηΐββο δηλ. Ὁ᾽Ὲ ἃ 6 ΒΥΥ 81θ , 

12. Ὁ" αλλα | ο ποι. αὐτὰ 6. ΑΒΟΡἘΟῸ 17. 61." δὶ ἴὰ νᾳ (6. διὰ ἔχ ἀ6- 
τηϊὰ θ[9) 60} βυυαϊγ τὰ δϑί 4] Μοϊοηθρίρῃ (αἴγοᾳ 1060) Ογτβιβρ θά 
ΟἾγν διὰ οδεϊχί Ατῦγϑι Αὰρς Ηΐὸν 4]... ς (ΞΞ 6" 852) δάἀ ανϑρωπος 
9. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] Ρ] ν;ϑῖὶχ βυγρ τοξ 4] Τμάᾶχί 8] :: υἱ ΩΧΧΊεν αὐτοῖς .. ἘΘ 

ὃ ἐν αὐτῷ : 

18. Ε ὑπ΄ ὑμῶν | οτυ γεγρ. (65) 6. ΑΒοΡ ΕἾΕΘ Δ] 1 νυ 4] Επιβρϑδέδ Πϑτὼ 
[τἶπὶ ΗἾῸΣ 8] τὰ .. ς γεγρ. γαρ ὁ. Ὁ ΕΠ ἜΣ, 8] ΡΙΘΥ ΒΥ ΘοΡ δἱ [γε 
(οχ Τιάγι) Ὁ] ὰ Ογγβάθθ ΟἿγν Τμάτξ 4] 

14, Ρα οἵη ἡ | ἐν χῶ τῦ .. Β Βγ7 8] ε. τῦ χῷ .-. ΟἿγν (6ῖ. οαἰἰχ ἢ) οἵη | ἐπαγ- 
γελιαν.. Ὁ ἙἘὰ ἀθ εὶ Τοσί 4152 (πο ΗΪΟΥ 81) εὐλογίαν 

1δ. αδελφοι (νν τὰ δἀὰ μουὴ .. Α 4] ἀγτη δι ροϑί λέγω ροῃ .. 89. (4] 
αἱ νάϊτ) δοίμαϊγ οἵη [ὁ 17. ΟἿ ν δᾶ οἱ 8801} τῶῦ προκεκυρωμενην Ϊ Ὁ" 
ἐπιτασσεται 

16. δὲ... ξεα ἰξ νῷ (β6ἃ ποῃ 41) ΟἿν 1[σἰἷδβῖ Αὐηδγϑὺ 4] οπι [ ἐρρεϑησαν 
(60) ς. ΑΒ" (μορίεσ Μαΐ) συ "ἘΠ 4] τὰ ΟΥγθῖδΡ 94. 906 ΤῊ ἀν 8 (Δ|10] 
ἐρρη9.) δι .. ς ἐρρηϑ. ο. Ὁ ἜΚΙ, Δ] Ρ] ΟἿγ 41; 415 Ευβ9 0118 ΤῊΡΕ 

ἐδοϑησαν 
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γει Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός Καὶ 
Ἔχ , ὦ. τῷ ασπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. 17 τοῦτο δὲ λέγω" διαϑήκην 

προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ ἸὙριάκοντα 
ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 

κο «,1.. 18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας" τῷ δὲ 

᾿Αβραὰμ δι᾿ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὃ ϑεύς. 19 εἰ οὖν ὁ νόμος; 
Ἀὸ δ Ὁ, ζῶν παραβάσεων χάριν προσετέϑη, ἄχρις οὗ ἔλϑῃ τὸ σπέρμα ᾧ 
Λκετν δθ. ὀπήγγελται, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου. 20 ὁ δὲ μεσί. 
ι τί 3,5. τῆς ὁγὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστίν. 21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν 

ἐπαγγελιῶν τοῦ ϑεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόϑη νόμος ὁ δυνάμε: 
γος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη 22 ἀλλὰ 

Ἀν ι, 8), συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαψ ἕνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ 

16. σπερμασιν .. Ὁ" ἃ ὁ δἀὰ σου [ΒΒ αλλαϊ ἐφ .. Βα ἐπε] ὅς .. 9 (δ6ἀ 

ἃ ὁ φι) Οἢν ὅ, ἰΐθιι φιοΐ Ιτἰὶ Τογὶ δ] τηὰ; Εἴα οὗ (ς φιο) 

17. τὰ 8] (νᾷ οἷο σοπβυηιαύμπα αὖν. 15.) Ογγθίδρ θέ χεκυρω. [ ὑπὸ τ. 
ϑὲε. ς. ΑΒΟ 17. 28.} 07." 80. ἢ νᾷ ὁοορ δἱ Ογγϑάογδβ βεβΊαρ9ὲ Πδτὴ ΗΐΕΓ 
ΑὐρΡθῦβϑθρο 8] Βεᾶ... ς (6 90) Δἀ εἐς γρέστον ὁ. ΒΕΡ ΘΚ 8] ῥἷογ ἃ 6 
Ε ΒΥΥΠΙΣ 4] (β6εα ἃ 6 ρ' 841] ΑἸρδτδὲ ἐπ ΟἸτγίβίο) ΟἿγ ΤΒαάγὶ ΟΠ τοηϑ δἱ 

Αὐλοτϑί Ϊ ἐτη ἢ. 1. 6. ΑΒΟΡΕΕΑ 8] ἔδγοῖθ ᾿ξ νῷ 6Θ0Ρ 5υγαῖγ 41] ΟὙγθίδρηθε 
ΟἾν δ Αὐλοτϑί Ηΐοσ δ] .. ς (Ξξ. 6Ὁ 852) δηΐθ τετρακ. (817 ΤἜρΡΕ 
τριακ.) ὁ. ΚΙ, ἃ] Ρ] Τπάγιὶ ΟΠ γοηϑ 4] 

19. παραβασεων (εῖ. Ογγδάογδέ ΘΕ ρΊαρ θέ οἰς, Υὶ γροδά 814 »γορίον' ἐγανδ- 
φγεϑϑίοημοπι) .. Ὁ" παραδοσέων .. Ἐα ἃ 6 (β'Ι ΒὰὉ ατ) [τἰπ|3 ΑἸ γδὲ 

πραξεὼν (Ὠΐ [6χο ἃ 6] οι χαρι»ὴ) [ προσετεϑὴη (6 ο. ΑΒΟΡ ἢ (εἴ δρ- 
Ρϑπάϊοοτα οἀϊτ 8 δὰ ἢ. 1.) οἰ κτὴ Ἐκι, (-ϑη»ν) Δ] Ιοῃβο ρὶ βυτπῖ (αἀ- 
αἴξα ἐδ) αἱ ἢ Ογτνϑβάογδε ρ(β]αρ θά ΤῊ ἀγι3 διὰ ΤὨΡὮ Οδς (Ατρ »γοροβίία 
ἐδ) .. ΟὉ Κ'2 ἐτεϑὴ ο. ὈἾΕα 815 (Ἰἴ νῷ 4] ρηρ δῖ Ὁ] ροϑβίξα 681) ΟἹδτὰ Οἵ 
ΕΒΙΔΑΓΟΙΦ [ἀγρὸς .. Ὠ.}108 αὐ νάϊν αχρι | οὗ .. Β δἱ ΟἸοτι Εαϑίλδτοι 
αν | ᾧ..1Ὅ Δ] ἔοτϑϑο ρὸρ (νάϊτ: κὄφιο ἄμπι υϑηΐγοὶ ϑοθιόη, Ῥγοπιΐβδιιηςι οἣ 
(Οτἱ, β94 ναγίδηϊ π|88) Ογυϑάον βιεῖδρῃ Τηάγε Π δὰ ὅ... ΟἸγθά (απίθ 
Μοπε) ὡς | διαταγεις (109. Εἰ 890139. γῆς : ν᾽ 1086) δὲ (1, δὲ, 114. οπι) 
.«, Ογγϑάοτδε Ἰζβηαθ 5811|8 διαταγῇ | ἀγγελὼν .. οὗ 8. 108." Ὑπατιῖ 
Θχοαϊ λου [ μεσίτου: ἰΐα ΑΒ ΟΡ ἜΘΚΙ, οἷς... Βθ" μεσειτου, ἴίοπι 
νυν. 8α 

80. οὐκ... Ὁ" ουχ 

21. τοι (Εα οι) ϑέου 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, Δ] ἤθγο οἵη (81. τ. χριστου)  ρὶ να 
ΒΥΤΙΓ οοΡ 8] τὴι Ογγϑδάοτγδά β ρΊδρμθδ ΟἿ Τηάτὲ δ ΤῊΡΒ Οος ἩϊΐοΣ 
Αὐρβθδθρθ ΑπΊ ΡΥ βί 18 4]... Τὴ [τ΄ 9ε.], οἵὴ Β ἃ 6 Απιδυβίϑθά | ο" (νάϊ) 
ζωοποιειν, Ογτδίδρμθδ ζῳογονήσαι [ οντως (ἃ 6 ἔνε τετε) .. Βα Βὶ (υε- 
γϑαἰ6) ἀαληϑεια ] ἐκ νο. (Β Ογγϑδάοτγδά ἐγ γρομὼ) ἂν (0" 419 δι οπ}} ἡν 
(Εα ομὰ αν ἡν, 14. οἵχὴ ἥν ᾳυοᾶ ΟΥτδίδρῃ ροβὲ ἡ δικ. ροη; 815 ν ανὶὴ 
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πίστεως ᾿]ησοῦ Χριστοῦ δοϑῇ τοῖς πιστεύουσιν. 28 πρὸ τοῦ δὲ 
ἐλϑεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεϑα συνκεκλεισμένοι εἰς τὴν τ Ῥ τ, δ. 
μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφϑῆναι. 24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς 
ε» ’ 3.} ἀξ; , “ 3 , “ ν 3 ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, να ἐκ πίστεως δικαιωϑῶμεν᾽ 20ῦ ἐλ- 

4ἉἊ - 

ϑούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26 πάντες 
.«" ἘΣ “ 3 ρ “Ὁ ᾿ Ἂ γὰρ υἱοι ϑεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ιησοῦ 211 ὅσοι ὁ ῷ 

Α Β] ’ 9 , 

γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσϑητε, Χριστὸν ἐνεδύσασϑε. 28 οὐκ ἔνι δοἱ δ᾿ Ἠτ 

᾿Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύϑερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν 
καὶ ϑῆλυ᾽ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 29 εἰ δὲ 
ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾽ ἐπαγγϑδλίαν πο ο, τ -. 
κληρονόμοι. , 

ΙΝ. 

1 24 ’ ,᾽ 3953ὉὮ ’ ε ; ’ ’; 3 9 4κἱ 

ἐγὼ δὲ, ἐφ΄ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιος ἐστιν, οὐδὲν 
ὔ ’ ’ ’ ᾿ 2 .«. ο9 )ἅὰΝφἼκοᾷψι » ’ ς " 

διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὦν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν 

6. ΑΒΟ Ογτγϑάοτγδά ρι βαρ μθδ, ς ὧν ε. νο. ἣν ὁ. Ὁ ῬΟ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] 
ΟἿν Τμᾶγε δὶ [ὃ 108." οἵχ ἦ 

22. τα (ΕᾺκ δ οι) παντα (δὴ απανταὴ .. οἴ. οτῃ, δὲ, τοὺς παντας 
Ιες [ὑπὸ ο. Βου ΚΡ ε  ΡῬΕΚΙ, 41 ἴδσ οὐ Ογγϑάοτυ ϑίθίϑρ 4] τὴὰ.. Τὴ 
υφ 6. ΑΟἾΕα 813 Ώδτῃ [τὖ (17. οἵω) χὺ ..Ὧ1, ἐν χῶ τῦ 

25. συνκεκλεισμ. (συνκ. 6. ΑΒ Εα: ς [ 49. συγκ. 6. ΒΟ ΡΣ, οἴο) 
6. ΟΡ ἜΚΙ, 81] ἴδσθ οἵὴ ΟἹδαΐ ΟἿΣ Τρᾶγὶ ΤῊΡᾺ Οες.. ΟΡ΄ 52 μη 
συγκλειομένοι ο. ΑΒΡ ΕΘ 413 ΟἹοηπι1 Ογτϑᾶοτδά ρ ἐΒ]ΔΡ 96 Σξρτη ἢ 468 Ὁ Άγα 

24. γεγονεν.. Β ΟἹ ἐγένετο | χῦ (οἱ. ΟἸδπιδ ΟΥΥδΙΘΡᾺ οἰϑάον ἱξοτηαβᾶ 
Ογσγτθτ ΟἿν Τμᾶγι δ 41)... ἢ ἜΓΕΑᾺ 8.160 ἃ ο ἔα ἴὰ δὶ Ατωργϑί δἀδὰ 
ἐν (εἰ. τῷ χν Ἰερϊὶτατ) 

28. οὐδὲ Βεο (018 17.108 χαρ, δῖ8. 38. ΟἸειῃ οὐτε)... Ὁ" η [πάντες ὁ. Β᾽ 
ΟΡΈΕΘΚΙ, 8] υἱ νὰν οὐοῃ ΟἸθτα2 Οὐ ΟἿγν Τμᾶάτί δι 4]... 1.η9ἃ τοῖα 
απαντες ο. ΑΒ εἰς (Α οἵ, ΡΘΥΒΘΏΒ ἐστε χὺ τῦ) ὁ. ΒΟΡΕΚῚ, 8] υἱὶ ναϊΐν 
ΟἿΩΩ ΒΥΥΡ Οδια Αἰ ΟἿν Τπάτε! Πδπὰ δ] .. Βα ἰξ νῷ (ἔπ οΓ1) ΒΥΤ ὍῸΡ 
ὅο 8] ΟΣ ΑἸΝΣ Ὠ α! τη (ἀλλ᾽ οὗ πάντ. ἐν χῷ ἕν ἐσμεν) Τμάγι! ῬΆ1] Ὁ δΤΡ 
813 ὑρἱδὲ ἐν, Οἵ οἵ. ας Νϑ888 δὰ 6, 15. ποίδίβ.. 

29. χυ.. ὈἜΣΑα ἀ 68 αὶ ἔπ Πα] 8] Ατηδυβὲ εἰς (ἃ 6 ἤι 88] 41 μπιηῦ, Ἐα αὶ 
Απρτβὲ πάντες ἐν) ἐστε ἐν χῶῷ τῦ ] αρα.. ΕΑ δ ουν Ϊ σπερμα (70. 
ΟἿ) .. Β ον σπέρματος (θ1." σπέρματα, θ8. τεκνα) Ι κατ (α" κατα) 

ὦ. ΑΒΟΡΕ 8] 49 ἔν οοΡ δύῃ ΤΒᾶοσορ δπὶ Υ]οίϊογίη Ατηδτϑίὶ Αὔρ 

81 τὰ... ς (6090) ργβθῃχ χαὶ 6. ΕΘΕῚ, δ] ὑΪοὺ ᾧὶ 80 51 4] ΟἿΓ 

Τράτί ΑἹ] : 

ΤΥ. 3. αλλα ο. ΑΒΟ ΣῈ οἷο .. Οὗ (ν ἀἰγ) ΕΑῚ, 8] αλλ 
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καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. 8. οὕτως καὶ 
σοὶ 3, Ὧν. ἐπὰν ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κύσμου ἦμεν δεδουλω;. 

4 ὅτε δὲ ἦλϑεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρύνου, ἐξαπέστειλεν ὁ 
Ἑ ΥΝ γος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμδνον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νύμον, 

5,1... ὅ ψα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοϑεσίαν ἀπολάβωμεν. 
πο6,15.60 ὅτι δέ ἐστὲ υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὖ- 

-. τοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ. 1 ὥστε οὐχέτι 

εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ ϑεοῦ. 

8 “λλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες ϑεὸ» ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ 

2. τ, αχρις [ τοῦ πατρος .. Β ρῥΥϑοῖὴ τῆς 

8. μεν 886 6. ΑΒΟΡ "ΟΊ ἜΚΙ, οἷς... ὈἾΕα 8]38 ημεϑα (6] δ(. ῥυίοτϑ 
Ἰοοο 3) 

4. γενομένον ΡΥ : δὲ. ΟἸθὰ Οὐ Ευβῖαδσο ΑἸΏ Ῥ5- ΑἸ Μοίῃ Ογτ ἈΓ19 
ΟἿγν ΟΥγθιδρ 388 ριβάϊυ] Τη τ β Δ] τὰ, Ἰΐοηι γασέμηι ἃ 6 ἔ ρ' σρ (εἴ. δπὶ 
ὮΑΥΙ" 81) ΒΥΧΟΙ͂Γ σοΡ ρὸ 8] ετἰμ18 Τοχὶ Ὑ]᾽οϊογίη Ηἱ] ἃ] .. 8] ρ]899 (κ 

γεννοι.) ΟἸιηο Εἰ ιτηδῖ389 Α(ἢ1 ὙΒάγ 5 Ώ δτὴ (εἴ. γένρωμο. ὑπ. νο.) οἀ ἃ ΔΡ 
Ῥμοιϑιρμ! ᾳυϑὺ (-- γενόμενον δεῖ λέγειν ἐκ γυναικός, ὥσπερ καὶ γενό- 
μενον ὑπὸ νόμον, διὰ τοῦ ἑνὸς ἀμεταβόλου" πρῶτον μὲν ἐκ τῆς συν- 
ἐχοῦς παραϑέσεως τῶν νοημάτων τε καὶ ῥημάτων" δεύτερον δὲ ὅτι 
γεγέννηται μὲν ὃ χῇ ἐκ παρϑένοι', τῶν δύο γραφομιένων κατὰ τὴν δει- 
τέραν συλλαβὴν ἀμεταβόλων, οὐ μὴν δὲ γεννᾶται" ἅπαξ γὰρ ἐκ παρ- 
ϑένοι γεγέννηταν 616) γεννώμενον, Ἰἰΐοτη παΐμπι τὰ ἢ ἀοτηϊὰ [0] Βα σἢ 

8] Ιγἰπ|1 884 ΟΡ 8] 

ὅ. Ἑα Ομτγῖ Τηάνιῖ εἐξαγορασηταν 

θ. υἱοῦ... ΡΕΕα ἄορ ἴα ΒΔ] ἀριηΐϊὰ [0] νρϑῖσὶ ρὸ ρρἷδὶ γηὰ (ποθὴ Αὐεἢ 

δαὰ τοῦ ϑέου  Β οὔ ο ϑεος [τὸ πν. του υεοῦ αὐτου : Μοξοηΐοτί τη ΐ- 

510 Βρὶ τί [χη βαῦτη, " Ὠἶδβὶ ἔογίθ δὶς ἰθοσο Τοτὶ [ ἡμῶν ο. Δ πέστε ῦ ἃ] 
τὴῦ ἃ ὁ ἢ καὶ τῷ 8π| θυ [4] 8] 5118 Ῥβ- Ιπβίϑχροβθ ΑἹἢ3 (6 4113 οχτηββ) 
Β45 Πίᾷ Ῥβ- Αἰ}}10 αι184 412 Ταγε ΗΙ ΑἸογϑί Ηΐον Ῥε- ΑἸ] διὅ84 4]. ς 

(ΞΞ 6 8:2, 8εὰ 60) ὑμων ο. ἜΚ: δἱ ρὶ νᾳ (οἱ. 84 4114) γὸ 0} 5807 
τἰτ 4] Ογγβάιϊ0 ΟἿν Τάτ 4] Απὸρ ἃ]  Εα αὶ ἐν ὦ κραζομεν (Ε -ξομ.) 

Ἴ. ἘΠ 8] ξὶ ὁορ οἵ εἶ (ἃ 6 ἢ νᾷ [868 ποῃ δὴ 81] 10918ἱ .5{) [ ἀλλα ς. ΑΒ 
ΟΡ ἘΔΆ;Ψ οἷο... ς αλλ. ὑἘἜΚΒ: 4] αὐ νάγ Ρ]] δια ϑεον ο. ΑΒο" (ἰΐδπὶ 
δια ϑεὲον Εα) 11. εὖθ νΒ οορ ΟἹ οι ["ῬΡ8-] 13, 11 Β88 (418 ὅτε καὶ ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς τὸ δι᾽ οὗ τέτακται) Ογτ ᾿ομή8 Ὁ]4 γἱ᾽οίογϊη ΑἸ σϑῖ Ἄὰρ Απῦ 

ῬΩ] Βεὰᾶ... δϑέῃτο αὐτὴ ϑέου (81π|8 ϑεου χριστου, 8]98 ϑεου δια του 
πνευματος) .. 118. ΡΙδηθ οτὴ (600). ς ϑεου δια (81 8114 ΒΥῪ ΒγτΡρ ἘῈ 

ΔΥΘ ἈΘΙῊΡΡ 8] ΤμάτίΣ Οος δἀὰ τ0) χρέστου (ΠΏ 8ῖὰ -στον) 6. ΟΥ̓ ῬΕΚΙ, 8] 
ῬΙῈΙ ρο 87ὃἃ (Ἰΐοπι 415) ΟἿγν ΤὨάγυΣ (το: Τβατὶ 411013 Ος, ᾿ΐοτη Ὁ 81) 

. ΤΑ ΗἸΟΣ δια χὺ, 413 δια τὸ χὺ .. 413 Ὠ14] πιδοϑθὰ ΤῊρῃ μεν (8βθὰ 
ΤῊΡΕ κληρονόμος, κλήρονομος μὲν) ϑέου, συγκλήρονομος δὲ χὺ 

8. ἐδουλευσατε ἢ. ]. 6. ΑΒΟΡ ΟΊ ΕΣ, οἷο .. ὈἜΣΕΑ ἴὖ νῷ ρο ρῥρ] δὲ τηῦ 
(βεὰ που Ηΐθν Α1|Ὁ) ροβὲ ϑέοις Ροη [φύσει (οπ ΚΕὶ ἃ 6 οὐ ἀἰδῖὶ αρ Ατῦ 
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οὖσιν ϑεοῖς᾽ 9. νῦν. δὲ γνόντες ϑεύόν, μᾶλλον δὲ γνωσθϑέντες ὑπὸ 

ϑεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, 5. 
οἷς πάλιν ἄνωϑεν δουλεύειν ϑέλετε; 10 ἡμέρας παρατηρεῖσϑε τοι νι: 

καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς; 11 φοβοῦμαι μοῦ μήπως 
εἰκῆ κδκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 

12 Γίνεσϑε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. 
οὐδέν μὲ ἠδικήσατε᾽ 18 οἱδατε δὲ ὅτι δι᾿ ἀσϑένειαν τῆς σαρκὸς 
δὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14 καὶ τὸν πειρασμόν μου τὸν 
ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουϑενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγε- 
λον ϑεοῦ ἐδέξασϑέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 15 τίς οὖν ὁ μακα- 
ρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι. 16 ὥστε ἐχϑρὸς ὑμῶν γέγονα ἀλη- 

Ιτίτὶ σιοίοσίη ΑἸ θυ ϑι) μη (6) ς: ΑΒοΡ 6 Ἔ 416 ἔν 0 60 Αἱ Αἰ" 

ΒΑ82 Νγββ' Ουγϑϑθρθ6 (αἰϑάοτϑος ρε{Π|05519 Σξργηβά69) Ῥ Άγὴ 4] ΗΪΕΓ 8] τῶι 
ὡς μη φύυσεν (Εα φυσειυν) ὁ. Ὁ ἜΘΚΙ, 8ἱ Ἰοῃρθ Ρ] Βυτρ 41 Ουυΐθοδγητοι 
Οἐχ Ταάγί ΠὨ141Ππ411 4] Μοϊοηΐθτι δ, 4 

9. γυν 6. ΑΒΟΡ ΕΕΙ, 4] πί νά γ οἵη ΟΥ αἱ... ὉἿξα φρυγεν, ᾿ἰΐϑθῃ γυνὸ 

ΟΥγπολγητο1 [κ γγωντες ἰ Ἐα τον ϑὲ. [ὑπὸ (Ε απο) ϑεου... Καὶ ΟΥ 
ΒΔΓ ΓΔΑ: ὑπ, τοῦ θὲ. ] Ὁ" 109. ἐπιστρεφεσϑε .. Ἐὰ ἐπεστρεφεται 
Β δουλευσαι. ΑἸΙυἀϊ δὰ ρῥγίογα ροΐμίρ 1242 

ἥμερας .. Καὶ Δἀα γαρ κι καιρ. κ᾿ ἐνιαυτ, (εἴ. ΟΥ 8] τᾶ Τογίτηϑτο 
Μἱ]οἰοτίπ 41)... ῬΕΡα ἀ 6 ρὶ Αυρ κ. ἐνιαυτ. κι καρ. [ 1ωπ98 τοῖῃ ἐγιαυ- 
τούς. 

11. ΕἘα εἐκοπειακα (516) 

18. γ᾽ ῈἘ6 ἃ] ἀ ὁ ρὶ ρὸ δι Ατρ 8] οπῃ δὲ [τὰ δια Βα οἴῃ τῆς 

14. μου τὸν ο. ὉΓΟΙ ΚΡ ΕΚΙ, 4] Ἰοηρ6 Ρ] ΒΥΓΡ ἀγρ ἃ] Ογσγίβθβϑίθ ΟἿν Τμπάγί 
δ Οος.. 6" τον ο. οὗ (νάϊ) 38. 81. 80. 4156 ρὸ ΒΥ δΥπὶ 8.8 Βδ8 
ΤῊΡἢ .. η σὕμῶν ς. ΑΒΟ  (β86ὰ δἀὰ τον») 0» Ἐα 17. 8389. 61." 1 νοὶ ΟΡ 
(γε!) ῥρὶδὲ [| οὐκ... Εα οὐ [αλλα ο. ΒΕᾺ οἷο (εξ. Ογγίβθβ), ς αλλ ο. 
ΑΟΡΕΙ͂, ἃ] οοσίο ρ] | α ἐξεδεξασϑε 

15. τις 6. ΡΕΚΙ, ἃ] Ἰοῃηρθ ρΗ] ἃ 6 ΒΥῚΡ ρῸ Δϑίῃτο 4] ΤΠάοΥΤΩΟΡ (τὸ οὖν Τίς 

ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ Ποῦ ὃ μακαρισμός;) ϑονετίδη 8166 (ἀντὲ τοῦ Οὐ- 
δείς) Οἢν Ὑμάτι (τὸ Τίς ἀντὶ τοῦ Ποῦ τέθεικεν) ΤῊΡΒ Οες Μ]οϊοτίῃ 
Αὐρϑ Ατηρσβί αἱ .. Τὴ ποῦ; 6. ΑΒΟΕα 815 ἔ ρὶ υρ ΒΥΥ ΒΥΓΡ ΤΕ ΘῸΡ 
ΔΘΙῈΡΡ ἃ] δα Ηΐον ΡῈ} Βεᾶ | οὐ» 6. ΑΒΟΙ, 84] ρ]υβ᾽ὅ δούμυῖν Τηῃάτγιοᾶ 

θθδπὶ ΤῊΡΕ.. ς (ΞΞ 6090 32) δὰἂᾶ ην ὁ. ΡΕκ (ἰΐθτῃ ἡ ΕΟ) 8] ρη]ὶ ἴἴ (κ ὑἱμὰ 
ἐ 68) γᾷ ἃ] τῶι ΟἿγ 8] (οί. ἐστιν, δἵ. νυν 166) ὑμῶν .. Βα καὶ οχὰ | ἐδω- 
κατε ο. ΑΒΟΡ ΕΑ (Ρα ῥσγϑϑιὴ καὶ) 8] δὴ... ς ρζϑϑιῃ ὧν 0. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] 

ΡΙοΓ ΡΡ τὰ 

16. ὡστε .. Ὁ ΕΓΕα ἂἀδᾳαὶ Ογρ δἀὰ εἐγω | βὰα εχϑρος (ν" ἐχτρ.) ἰ υμῶων 
(6ι. Οτῖΐ οἴ) .. ἰδ νᾳᾷ Οχϑ3 Επ5Ρ831 μγρῖδι υρδέϑ, υὑμὲν 
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ϑεύων ὑμῖν; 11 ζηλοῦσιν. ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς 
ϑέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18 καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσϑαι ἐν καλῷ 
πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί μὲ πρὸς ὑμᾶς. 19 τεκχνία 

1 0ο 4,15. μου, οὖς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθϑῇ “Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 20 ἤθε. 
λον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι 

ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
21 ,1ἐγετέ μοι; οἱ ὑπὸ γόμον ϑδωτ εἶναι, τὸν γόμον οὐχ 

“0 91, 3.9. ἀκούετε; 22 γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ 
τῆς πωιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευϑέρας. 29 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς 

ἜΘΗ ΤῊΣ . παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐχ τῆς ἐλευϑέρας διὰ τῆς 

ἐπαγγελίας. 24 ἄτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα" αὗται γάρ εἰσιν δύο 

διαϑήκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις 

ἐστὶν "άγαρ. 20 τὸ γὰρ "ἅγαρ Σινᾶ ὅρος ἐστὶν ὃν τῇ “Τραβίᾳ᾽ 
συνστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ιερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων 

11. αλλα 6. ΒΡ ἜΕΟΚΒΙΙ, οἵα... Ομ Αἱ (εἰ. ΕὙ8Ρ58) αλλ [ υμιας 6. ΑΒΟ 
ΒΈΕΟΘΚΙ, ἃ] ρ]οῦ νν οἵηῃ Ε118Ρ5148 ΟἿν ΤὨατγιξ δι δὶ ρρἷδὲ ςΘ (πο 
ς αὖ 82) μας 6. Ρϑυς τηΐη, 864 οἀϊίατῃ αἱ νάϊν ἀ6 οσοπἰθοίατα Βασδοί 
118. 219." ζηλωτε ] ὈΈΕα ἀο ἔκ Μίιοίογίπ Ατηργϑὶ βϑὰα] δὰ ἴῃ (. 
ζηλουτε δὲ τὰ κρειττω χαρισματα (:: ο[1 Ὁὁ 12, 81.) 

18. ἾΕα ἃ ὁ ἢ (φιοφιξ) ςὶ 41] Ψὶοϊοτίη ΑΠῚΡ3 οἵα δὲ | τὸ ζηλ. 6. ὈΕΒΘΕΙ, 
Α] ἴθγθ οὐ ΟἿν Τηάτίὶ ΤΩΡ Οδο... ἢ οπὶ Τὸ 6. ΑΒΟ 819 δι; βοὰ Β 
413 δα (χαλως δὲ ζ. ἐν οἷς) ἔνρ Βίον Απιδτϑί 8] (πο Αὰρ ΑΠΌ 8]) 
ζηλουσϑε ] ἐν κι παντ. .. ἙἘα δὶ (81) πα. ἐν τω αγαϑὼω Ϊ μη .. ὉΕΕα ου 
[1 πρ. ὑμᾶς, 

19. τεέκνια : οἱ. ΟἹ]οη Με Βαβ Ογυϑδάοτγϑθυ ος ἐγ} 65 ΟἿ Τμάγιέ δαὶ 
Ῥμοὶ 4] (,Μιοῖϊὲ ἔ να Ἠ1 Αὐτὰρ Ηἶον αἱ πὰ) .. ἴῃ τέχνα (ἃ 6 αὶ δ εἴο- 
τίη ΗΙ11 4] Μιτῶ ς. ΒΡΕα Ευ8ρ584086 οἱ Μαγοθαβδδ αἀχρες .. Β 813 μέχρις 

21. οευπ. νομ. ϑεέλοντ. εἐναι (εἴ. ΟΥϑ οἴο) .. Ε8 ΟΥ ΗΙ] Αὐδἷ οἐ τὸν ν»ο- 
μον αναγινωσκοντες [ ἀκουετε 6. ΑΒΟΕΒΚΙ, 8] [6 Ὑ6 ΟἿ ΥΥ͂ ρτὴ Οτὅ ΟΥΤ 

Εἰδρμ Τὸ Τ)} Δ θδὶ ((ὰ δοΐ 15, 21) 4] τὴ ΗΙ] δ] .. ὈΕ 6 818 1 νῷ (ςορ) 888 
δύτὴ Οτἱ Ουγ' (2) ΥἹοίογίη 414 αταγενωσχετε (Ἰερίϑἐῖ8) 

28. Β αλλα Ϊ Τὴ [με»] .. οἵη Β ἔν 8] Τεσὶ ΗἸ] 4] (που Ὑ]οἰοσχίῃ 41} | Ὁ" 
8] Οτϑ γεγενηται (βἷς 52 ρ6ΓΥ δγγογϑιῃ) [δια τῆς (οἱ. ΟΥϑ Τμάτιξ 8]) .. 
ΑὉ 17. 18. Ογγείδρ δ Θ Ζϑ 185 ΤΠ γε! δὰ δὲ (4] ΟἿγν κατ ἐπαγγελιανὶ) 

24. αὐται.. Εα αὐτα ] δυο ς. ΑΒΟΡΕΡΟΘΚΙ, 8] ΙΟη56 Ρ] ΡΡ τὴῦ .. ς (ΞΞ Ὁ 
52) Ῥγϑθῖη αε 6. ῥϑας αἵ νάϊ ἐγ τηΐη ΟΥτδΙΔΡᾺ 41 Ἑὰ οροῦυ σινα οἱ γεγωσα 
(Ε" γενοσαὶ) 

2ὅ. τὸ γαρ αγαρ 6. ΚΙ, 4] Ἰοηρθ ρ] ΒΥγΠ 4] Ογνξ ΟἿν Τηάγ! ΤὨΡΗ Οεα, 
ἰΐθτι ΟἸλ880 σιγὰ 84 ἃ 6 Απιῦτϑὲ ο0πι. β᾽ τ]! γα 6 ΑΒῸῈ 87. 18. 80. 
40.901 ον» Ογνῖ τὸ δὲ αγαρ .. Θ΄ ἴῃ τὸ γαρ ο. σεα 17. ἔ καὶ γε δοία 
δύτὰ Οὐγϑια (αἰ θ]Δ ΡΒ 16) ἘΠ ρ  ριθθ6 Τγδτὰ ΟΥἶπὶ Ηΐου 8] ταῦ, ἰΐθιι 9Ὸ το 
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αὐτῆς. 20 ἡ Ἰ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐ ἐστί, Ἶτις ἐστὶν μήτηρ Ἀ1 13, 38. 

ἡμῶν 211 γέγραπται γάρ Εὐἰφράνθϑηει στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον "Ἐεο δε, ι. 

καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον 
ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. Φδὺ ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπ- Βο 9,1... 
αγγολίας τέκνα ἐστέ. 29 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννή- 
ϑεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 80 ἀλλὰ τί λέγει 
ἢ γραφή; Ἔχβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ μὴ "ὦπαι,1ο,.5. 
κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας. 
81 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευϑέρας. 

Υ. 

1 Τῇ ἐλευϑερίᾳ ἡ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκδτε καὶ μὴ 

πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσϑε. 

 συνστοιχει (συνστ. ο. ΒΘΕΕα; ς π 49. συστ. ο. ΑΟΚΙ, οἰς) δὲ (415 οι) 
.. ὈἾΕΟ ἰζνρ 80 ἡ (οτὴ 9") συνστοιχουσα Ϊ] γαρ 866 ὁ. ΑΒΟΡ Ε6 Αἱ τὴῦ 
ἃ 6 δὶ ὺρ Β.1Ρ ἰχί 4] Οὐγβίδρῃῖδ Οὐἷπ Αὐρό͵.. ς (ΞΞ ΟὉ 852) δὲ ὁ. Ὁ ἧ ἢ 
ἘΚῚ, 8] Ρ] βὸ ΒΥΓΡ 38 4] ρΡὴ τὰ (νῷ ΒΥ. ἃ] Ηΐοσ Αὐρϑ 8] δὲ δβογυϊξ) 

26. μων ὁ. ΒΟΏΕΕΑ 815 'ΐ νρ ρὸ δγγιί σοΡ 8δῇ δθ δϑίῃ ΟΥ̓ 5890Ρ6᾽ Επϑ 
βΒϑορῖὶβο (αἰ ἄθταδ10 τἴϑιη Ρ8.191. 301.308. 313 6 γη 10 ΣΩΔΣΕΙΣ Σξ6γγ 6613. 118. Ἡΐηα 

οὐυλλΓο1θ Ργο μι. ἀπαντῶν τϑοία8 οχ οοα ἡμι. Ἰορἰταγ) ῬδιΏΡὮΡ888 ΟΥΥ 
ΒΙΔΡΆ Τό οι ὨΙΘΘΡᾺ 1, 1210 ΟἿγν Τηάγε: (β6α οἀᾶξ πα. ημ.) Μοπιοι 151 ἀὈΪσΘΡᾺ 
1, 1409 Μ οἱ οηΐοτί ὅ, 4 Ἠ1] ΑἸ τδῦ Αὐρ589Ρ9 4]... ς (ΞΞ ΟὉ 52) ργϑδϑῃ σπαν- 
των εἰ ἴῃ [πα.] 6. ΑΟἾ ΕΠ, 8] Ρ]6Γ ΔΓΡ 8] Μδς Οὐγμγ395 ΤΉ ἀγΈΡΘΥΒΔΘΡΘ 
δα 8] ἰδ Ηΐοσ Αὐρ3 (οι. ροθίροη). ἔοι ἰογίδ886 8Δ]] παῖ Ῥο]γοβὅο:; 
πίστιν, ἥτις ἐστε μήτηρ πάντ. ἡμῶν 

41. οὐ (εἴ. ΟἹοπιτοΙθθ οχ ΕΞ Ογχϑ οἷο) .. ΒΕΕα μή 
28. τμεεὶς οἵ ἐστε 6. ΒΡ ΕΑ 81} ἃ 6 Ρὶ 58} δϑίῃμιτο ΟΥ δρ Ηἰοσ 1, 414 1νἰπὶ 

ΨὙὶοιογίη Ατηδτβί ΤΊΘἢ Απῦ .. ς ἤμεις οἵ ἐσμὲν ὁ. ΑΘ ἜΚΙ, ἃ] Ὁ]ῈΓ 
ἔ νᾷ δὸ οορ βυγαῖΐγ ΔΟΙΏΡΡ 4] Ογγδίδρμῖδ ΟῊν Τμαᾶτὶ 8] Αὺρ 41} ΡῈ ἐσακ 

29. Β αλλα 

80. παιδισκὴν..Α ')ἀδὰ ταυτὴν :: αὐ ΠΧΧ || ΕΑ Α] οτὴ μη | κληρονομησήη 
5. ΑΟΕΘΚΙ, ἃ] Ἰοηρα Ρὶ Ουὐσϑίαρμῖδ ἢν Τμάγὶ δ Οὐς.. ῃ -σεε 6. 
ΒΌῸΕ 4] ΤΈΡΗΕ (:: ἰἴἰὰ ΤΧΧΟΘἅ οἐ Α, βοα οἀὰ τηῦ -ση) | τῆς ἐλευϑ... Ὁ" 
(κῦ)εα ἀο καὶ ἀοιὰ Ἡΐον 4] μου ἐσαακ (:: ἐχ .ΧΧ). Οείοσγυ Μοίοηῃ, 

αὐ ὁχ ΤΟΥ] δηΐ οχροβί(ΐοημο ὅ, 4. τοοΐθ σοοποϊπάϊέαγ, νν. 31---80. 

οὐ ᾿β᾽880 ΟΘ ΒΘ ἀ8 68. 

81. διο ο. Β0 ῈΕ 67.Ἐ" 4) Ογσγὶ Μοϊομίοτί (ρ»γορίεν φιοά). ἰἴθτα ἐέαφιε ἰὶ να 
ΑἸοὐτβὶ Ηΐογΐ 4]: ᾿ἴθ πη διὸ οὔ» 858} βρ0 .. ΑΟ 8} οορ ΟΥγ ΒΙδρΒ1δ Μοτλοα 
δῶ Ηϊογ' Απρϑήμεις δὲ, ΒνΥ ἡμ. οὐν .. ς ἀρὰ 6. ΚΙ, ἃ] Ρ]ΟΙ ΒΥΤΡ ἃ] 
ΟἿ; ΤῆρΡΒ Οος, ἰΐοια ἀρὰ οὐ» Εὰ Τμάτι... 711. Ρ]8Δὴ6 οτὴ (6 099) 

Ν. 1. ς(Ξ δὺ 82) δἀά ουὐν ροβὲ ἐλευϑερια 6. ΟἾ" (ργδϑίεσθ οἵ ὁ ἴῃ 
ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΕΣ. Ν. Τ. Εαϊϊ. 1. 28 8Β 



4383 ΟΘΑΙ,. ὅ, 2. Ιυἀαϊζαηΐοδ ἰρδὶ Οτβίο δανογεδηΐῃ,. 

2 δὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέμγησθε Χριστὸς 
ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. ὃ μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνϑρώπῳ 

16 3, 10. Ζδριτεμνομένῳ ὅτι ὀφδιλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 4 και- 
ηργύϑητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νύμῳ δικαιοῦσϑε, τῆς χάρι. 
τὸς ἐξεπέσατε. Ὁ ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίατεως ἐλπίδα δικαω- 
σύνης ἀπεκδεχόμεϑα. 6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι 

το: ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίσεις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμέρη. 

8, 1. 1 Ἐτρέχετε καλῶς᾿ τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληϑείᾳ μὴ πεΐθε- 

ΔΡΡ) ΚΙ, αἱ ρὶ 81] Μοΐιου δὴ ΤῊΡὮ Οδς; ἰάδιῃ ὃΖ η (6) ροϑί στη- 
κετε ς. Αβοΐξα 8] ἰθγοῖθ ναὶ Γ νρεᾶ ροὸ οορ (βγγν δέαίε ἐσίδιιν ἐπ ζίδοτίαίς 
ἡ χα ΟἿτ. πος ἰἐδογαυῖξ, δοῖἢ φιία Οἦγ. πος ἐδεταυίξ. Ἐλ δίαξε ἐγσο) 

Ογτβίδρητδ 4] Αὑρ 8ἱ .. υἵγτοᾳ ΙΟο60 οπὴ (8:6 οἱ. 6) 6. 9Ὲ (ἰξδπι αἱ 
νὰϊγν 4}) ἰϊ ΥΩ Β.ΓΡ Ὑπανιξ (41}) Ηΐοῦ Αὐδτβὲ 4] (οορ ΟἿ γ τῇ γαρ 
εἐλευϑ.}} ἥ ἡ ο. ὈλΛΘΆΛ ΛΕ (86 ΡῈ ροβί μας ἢ ν 81 Ἰοηρα Ὁ] Μοῖθου 
Ογσβίδρμτδ Ομν Τμάτιξ ΤΕΡᾺ Οες (ρτο τῇ ἐλευϑ. ἥ Εὰ ἰΐνᾳ μο Μοΐου 
ἰοτί ψίοίοτγίη Ηΐοσ Αὰρ αἱ ἥ ἐλευϑ. Ἠΐης 60" ἡ ἐλ. ἧμ. χρ. ἠλευϑέ- 
ρωσε. στήκετε οὖν) .. ΟὉ90 1,ῃ οἷπ 6. ΑΒΘ" 415 οορ δια δ] ] ἡμας ἢ. 
Ι. (60) 5. ΑΒΡΕΕΟ 8] δῃὶ δἱ ρὸ Οὐγεδρῃῖδ Ῥατ; (ΟΥἶπῦ), ς ροϑὲ χὲ 
ς. ΟΚΙ, ἃ] ῥίον νν ρὶ ἐγ (μας) Τηᾶγί Πδπιΐ 4] Μοϊοηΐοτὶ ν]οξογΐη δἱ 
ον θὅ. ροδβί ηλευϑερ. (ο" ελευϑ.) ροῃ (5 ΤΡ). Εἰσ οταΐββο ἡ δηΐθ 
ημας, αι οτηΐδββίομ 11] ργυοο ἐν ̓ὰ8 68ὲ -- ἱπαρίϑ στὸ ααΐδ ἀϊχογὶξ ἰὰ 

ἃ ἀογιηίίδηΐο ΠΙΌΓΑΥΪΟ ἰῃ]δίμπτη 6886 - ΟἸΩηΐΒ ἰαχίαϑ ναγίϑίδβ ρϑηάοῖ. 

Οπιΐββο δπΐπι ἢ ν 8] πηδχίτηϑ εοπίαποίΐοηθ οραβ υἱάθοδαίασ, Ηΐης δῇϊ 
Ροβί τὴ ἐλευϑερια, Α11ὶ ροϑί στηκέτε ἱπροββεγαηΐ ουν, 8}}} νϑγοὸ οὐΐδπι 

(Δ ΟΊ] οΥ ΟρΡο σοηδαϊπογαηΐξ ἡδχὰὶ ἥ ΡΙῸ τῇ Ἰορθηΐθβ. Οδἴοσυπι τῇ 

ἐλευϑ. οἷς αὖ Βῖ..,,Δὄἡ 1 θοτίαςοιη"“" νοὶ βίτηἱ δ, πο οϑὲ Ῥϑυ]ἕἝηδο ἀϊοξῖο- 
ηἶδ; οὗ ὅ, 18. οἵ βἰιηΐ ἴα. [ ΡΕΡῸ ἃ ὁ αὶ δὸ Αυὑξ 8] δουλ. ζυγω. Οδέοτπηι 
δουλειας ΒΟ οἜΚ5] 4] σογίθ ρ] .. ΑὉἾἘΒΘΣ, ἃ] -λιᾶς. [ΐϑση ἔδσο 4, 
24, -λειας ΒΟΚΒΪ οἷο: ΑΡΕΕΟΙ, ἃ] -λίας. Οἵ οἵ. δὰ Βο 8, 21. υὉἱ οὐ 

-λιας, φαδτηδατηοάπη Ὀἢ οἵ. Βο 8, 14. (Ὁ ἀ6πὶ Ε δουλεγδας) | ἐνεχε- 
σϑε.. Ὁ" οΊῈἙ 4117 Τῃάγιοα Οδο ἀνέχ., Ὁ] ΤῊΡὮΑΒ ὑσεχ. 

2. ἴδε (ϑἷς ΡΛ Κι, 8] τη) .. ς ἰδέ [ περιτεμνησϑὲε (ΕρὶρΗ"}5 -νεσϑὲε δοὰ 
ποη 13). Β περιτεμησϑε | Ι, ΑΪ ὠφελησὴ 

8. 6"9 παλιν ο. υἾΕα 88 ἀ 6 καὶ ρὸ ΟἿγ ΤΈΡΙΕ ν᾽οίογίη ΗΟΥ 4] Ϊ ποιη- 

σαι... 81" εγτυῖγ ΜοεϊοηθΡρίρ (αἴτοᾳ 1060) 8} τῶ πληρώσαι. Θυκλτγίοἂο- 
ἀνάξει ΔΡ Ηἰρρ575 βἷς: διαμαρτύρομαι παντὶ περιτεμνομένῳ (Δοῖοι 

. ΘΡΙΡΒΣ φετμηήμεψο) ὅτι ὀφειλ. ἐστὶ τοῦ πάντα τὸν νόμ. ποιῆσαι. 
4. του ὁ. ΑὈἜΕΚΙ, 4] ἔδθγθ οἵη ΟΥὙγεΙΔΡἢ391 ΟἿ ὙΠπάτὶ Πδπ 4]... Ο00 
Ιμπ οπὶ ὁ. ΒΟ Ἔα δ]Σ ΤῊρΡΙ [ δ 84] τῦῦ ΟἿν δὶ ΤᾺΡΒ Οδο (ποι 
Ερίρῃ "138 Ογγβίδρῃ 41) ἐξεπέσετε 

6. 6" 4] Α]1ᾳ οπι γαρ | Β ὁ0ρ 8ἱ Μοϊοηίοτι "10 οτῃ τὺ (Δοίμαῖγ τὺ ΧΩ) [Ῥαὰ 
ξ δῸ οὐτε δὰ οὐτε ᾿χαηδὶ πὶ (Ε Βραΐ. νδο. το] οί) [ Ἐαὰ δια αγαπῆς 

Ἴ. ἐνέκοψεν ς. ἈΒΟΡΕΡΟΚΙ, 8] ἸΙοῃβο Ρὶ Ογγίβϑβϑδθθ 4] μὰ .. ς (ΞΞ ΟΡ 



Ἐ'αἰβοβ ἀοοίοτοβ ἀοίδβίδέυν. Πἰρογίαιβ ’Ίθχ. ΟΑΙ,.. ὅ,14. 488 

σϑαι; ὃ ἡ πεισμονὴ. οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 9. μικρὰ ζύμη τ οο 5, 6. 
ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 ἐγὼ πέποιϑα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι .,1. 
οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε᾽ ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, 
ὅστις ἐὰν ἧ. 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι 
διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον 
καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 

18 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευϑερίᾳ ἐκλήϑητε,. ἀδελφοί". μόνον μὴ 
τὴν ἐλευϑερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δου- 
λεύετε ἀλλήλοις. 14 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν 

52) ανεκ. 6. τοῖπ αὐ νάϊ ῥδὺς (1 εἰ. Τμάτγιθα) | 1.π8ἅ ταΐῃ οχῃ τῆ ὁ. 
ΑΒ (6 τ οἴῃ τή α. μὴ π.}} Εα ἢ αὶ ἀδιιϊὰ [8] νρϑὶχ οἀ ἀ]δί 0 Ηΐογ (7, 
481: Βοαυϊίαγ πεηνΐηϊ σοηβοηϑογιθ5; Β6α αὐϊὰ Ὡ66 ἴῃ αγαθοΙΒ ἰδ τῚ8 
Ὧδ66 ἴῃ Πἷβ αἱ ἴῃ δροβίοϊατη οοτϊητηθηΐδίϊ βαηΐξ δ06 βουϊρίαμῃ ἱπν θηὶ- 

τυ, ρτλοίογουαηάυτμῃ υἱάοίαν) ιοίοσίη [οἱ ἃ] δάὰ ἴῃ ἢ, μήϑενι πει- 

᾿Π 3έσϑαν (-σϑε 1, Α01η}} 

8. 0 8] οἀάϊἰδῖ καρ Ηΐον (,,Δ δία] σαηΐ ποη) 80 564] (β648]:;: πιαζε) ἃ 6 
Οτἱ (ἐκ του καλουφτος καὶ οὐκ εξ υμων) Ἰμοἱἔ οτἵὴ οὐκ 

9. μικρὰ ..1, δα ἃ γαρ ] ζυμοι... Ὁ"Ὲ" ἔν ἃ ὁ (ς; σογτωηρῖξ ὁ ξεγπιεηξαῦ) 
οἄάϊαι αν Ηΐοτ (,,πιαϊ6. 5) ἂρ 6 ᾶα] (,πιαῖε.) ΜοϊομθΡίρα (ζυμοῖ᾽ ἐποίησε 
δολοῖ) Οομβί3»"}7Ἱ 881 (864 ἀ18' πη88) Τωοἱ ἃ] δολοι. Οἵ δά 1 6. ὅ, θ. 

10. ἐγω.. 1 δἀὰ [δε] 6. ΟἴΕα 815 ἔ ρὶ ἀδπΐᾷ 4] θαι Οϑοϑοτα (ςορ γαρ) 
[ ἐν κυριὼ .(ε. χῶ ΟἈτῖΧΙ).. Β ΟὨ γα  ρ 3,448 (βρᾷ ΟἸ τόσα δὲ 4]10ἱ ἐν 
κυρ.) οχὰ | εαν (εἰ. 1μηθἃ πιὰ) ς,͵ ΑΒ 89. 18, 238. Δ] Ὠδιηρδσθῦθ ς 49, 
1ωπ8ἃ ταδὶ αν ο. ΟΕ ΕΟ ΚΒῖΣ, 8] ΡῚ Ὁ 14165 4] τῶι 

11. 06 8] ἀε ραὶ ἀοιηϊα Δ] ρὸ ψἱοίοσϊη ΗΐοΡ Ατηδυϑί οὐὰ ἐτὸ (ἢ εὐτο) 
ΡΥ [ἰσταυρον (28." χῦ) .. ΑΟ 415 δορ δοίμαίν (ΗἸοτ) δἀὰ τοι χὺ νὴ 
ἀρὰ 

12. υ ΚΙ, 8] τῶυ ὠφελον [ΡΕΕ6 δὶ Οδϑο αποκοψωνταν [0 αναστα-- 
τοντες ᾿ 

18. γαρ.. ἙἘα 80. ΟἿγ Αὐρὶ Ρβο δὲ τὴ σαρχυ.. "17: ἃ ὁ ἔνῃᾳ 0 μὸ 
Δ] ὑηἱδὲ τὴ τῆς σαρκος. Ῥτγδοίοσθα Ἐαὰ ἔρ νρ οἀαἶδὶ αρ Ηΐον (,,8ι 88- 

αλιυν ἀοίΐδ: αυοὰ αὐἷα ἴῃ ΟαΓΔΘΟΟ ἤθη Παδοίαγ, [δὰ ρΡοβαϊ ἰπίοῦ- 

ΡΓ68“) Ατηδχβί 4] δἂἀὰ δωτε | δια τ. αγ. .. ΕΕΑ 81. ἃ 6 αὶ νρϑᾶ ςοΡ 
ὅο Β45 ν᾽οίογίη Αὐτὴ Υβί ἃ] τῇ ἀγαπῆή τοι πνευματος (ἃ α »έὲν οαγίϊα- 
ἐέηι 8ρέγιζε) 

14. νομος .. Κι, 8] ἴεγϑ' λογος [ εν ε. λογω (69 ἀ6 δσοπϊφοΐατα)... ὈἜΒα 
ὰ 6 αὶ ΑἸ Υδὺ ργϑϑτη ἐν ὑμὲν... Μοϊομθρίρα ὑμὸν οἰθτί ἐπ οοδὲθ., ΒΥΥΡ 
(βεάπιβ ε. ε. λ.) ἐπ ραιιοῖβ [ πεπλήρωται ς. ΑΒΟ 817 Μοϊομθρρ οεἰοτι 
(αἀὲπιρζεία 68) Τδτα Ρϑτδῦδ 6.8} Αὑρ.. ς πλήρουται ὁ. ΘΕΡΟΚΙ, 8] 
Ἰοῆζα ρὶ ΟἸν Τάτ δηνΐ (Δα Ὦ. 1.) 4], ἰΐϑιη ἐπερζοίιν ὃ νῷ 50 ορ 

ΒΥΓαΙΓ 41] Ὑἱοίοτίπ ΗἾΟΣ 8] [θα ἰδ νρ 4] Μοίομθρίρῃ οἐΐογὶ ρρὶδιδ 
(που Αυρ5) οἵχ ἐν τω : 

Φ5Ὁ 



486 ΟΑΙ, ὅ, 15. Οδεγὶίδβ Ἰοζϑαι ἱπιρ]οί. ϑρίγέϊα οαγοὸ νἱποϑδάλμ. 

Φ1ων 10, 18. 
κο Ὁ 5, δ. τῷ “Ἵγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαντό». 10 εἰ δὲ ἄλλους 

δάκνετε καὶ κατεσθιδτε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωϑῆτε. - 

10 “έγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμέαν σαρκὸς οὗ 
μὴ τελέσητε. 17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιϑυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 
πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός ταῦτα δὲ ἀλλήλοις ἀντώιδιται, ἕνα μὴ 

Ἀο 8,1. ἢ ἂν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ 
ὑπὸ νόμον. 19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρχός, ἄτινά ἐστιν 

ἈΟῚ, 39 κα. πρργδία, ἀχαϑαρσία, ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, 
1 0ο 6,9 «5. 

ΟΣ δ ἔχϑραι, ἔρις, ζῆλος, ϑυμοί, ἐριϑεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φϑό. 
, - Α “,σσ ’, Ἁ [4 ς » ; 

νοι, μέϑαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὁμοια τούτοις, ὦ προλέγω υμῖν καϑὼς 

14. σεαυτὸν 6. ΑΒΟΌΕΚ 8] οογίθ ρα Μοείοη θρῖρΡιῃ Τμάγι Τόδτα (εἰ. ΡΑτθό5) 
οὐ ς (Ξ 6 852) 49. εαυτον 6. ΕΑΙ, δὶ υἱ γὰϊν ρ΄ Οἂν ΤΡ Οϑς. Οἵ δὰ 

Ἐο 18,9. 

15. υ"ε  ἜΡα ἃ 6 ρὶ (ἴθι αλλ. ροδὶ κατ.) ΟΥρ νιοίοσίῃ 8] αλληλ. 
Ροβί κατεσϑ. οἵ υπ. αλλ. ροϑὶ αναλωϑ. ρμοη [ὑπὸ 6. ΑΟΌΡοΥ ΕΠ, δὶ 
Ἰοῦβθ Ὁὶ Τπάτι δι δὰ ἢ. 1. Οϑο... ἴῃ ὑπ 6. ΒΌἝΚ6 ἃ] ΤρΑσΡΑΓΒΒΒ 
Β88 ΟἿν ΤὮΡΗ 

10. Ὁ" Ἔ οὖ μὴ τελεσετε, ἰϊοτῃ ποη ρεγβεῖείτδ ᾿ὰ νῷ 81 ρρἴϑῦ τῶ “ 

11. δὲ 80. 6. ΑΟΌ ἜΕΙ, ἃ] ἔδσϑ οἵη νρδδᾶ 8114 βυγρ 4] ΟἿ Τιασέε ἤδ (εἰ 
ῬΒΓδΘ6) 4], 1, γὰρ δ. ΒΡ ἜΒΑ 17. ἰδ νῷ οοὸρ ρρἱδὶ (γο ΟἸσαι οὐ», ΒΥ 
εἰ --) [ αλλ. ἀαντικειτ. (τ, 4] τῶῦ δὰ ΤῊΡΕ -κεενται) 6. ΑΒΟΡΈΡΑ Α] τοῦ 
ἰϊτ νῷ δο «Αἱ ᾿διαρδγῆθ8 μρϊδῖ ς (ΞΞ 6Ὁ 852) αντ. αλλ. 6. ΚΙ, 8] ΡὈ]ῈΣ 
6ΟῸΡ ΒΥΥΠΓ 4] ρῃ τυ [ἅ.. Ρ᾽Εα ρὸ ὅ (81. οσα) |ἰ αν ο. Β΄ (Βοὰ Βεαβθοεὶ 
να μη ανὴ οἾ (" οἿὰ) ὑερακβῆχ, 4] Ιοηρα μὶ ΟἸδα ον ΤΒάγι Ὀδιἢ 
4] -. μηθἀ ποΐῃ ἐὰν οἰθα ταδὶ [εχ}] ς. ΑΒ 4] [1, 8] πορξυτε 

18. οὔκ... Ο 8119 5βυγρ Πϊὰ Αὐρ' δάὰ ἐτ΄ 

19. πορνεία 6. ΑΒΟ 17. 8] νβῇ ΟΡ ΒΥΥ διὸ δοίῃῃ Ο]θηὴ Μοίομθρίρῃ Ογγ 
ΕἸδρ 386 Ερἢ169 Πᾳτηρατθδθ Τογὶ Ηϊοτάΐ8 (νἱἀθ ροΒ) 8] .. ς (ΞΞ- ΟὉ 85) 
ΡΥϑοια (41 ΕΡΊρ ἢ" 5210 ΟἿν ΤῊΡΕ ροβίροη) μοιχειὰ (- αὐ Εὰ Οἵ [εἰμί 
81: Εα οἵ. -νεναν, - σιαν, -γεναν 1864 ἐρεις, ἰΐθῃχ -»νεναι, ἀσελγεναε, εεδω- 
λολατρειαν ΟΥ, -νειαι οἵ. Ιτἰπὶ ΟΥρ 41) ς. θῈ(ΕΘ)ΕῚ, ἃ 6 ἢ καὶ Β.τΡ δ] 
ΡΡΒΓ οὐδὲ τωηὰ. Οὐ Ἠϊοντνδιῦ ἰῃ μαῖ οἀὐὰ δαυ!ζογίατα ᾳυοᾳὰθ οἱ ἱταρὰ- 
ἀϊοϊ α οἱ Βοχι οἱαΐα ἰὼ ἢος οδίδ]ορο νἱϊογυτα βουρία γοΐοσιηίυῦ; βαὰ 

βοϊθπάστη ποῃ ρ]ι8 αὐϑῖὴ αυϊηἀθοΐπὶ σΑΥΓΠ18 Οροσγὰ ποιηϊηδίβ'. 

20. εἰδωλολατρεια: ἰἴΐα ΑΒΡ ΛΠ ἜΚΙ, εἴς .. ομῦ 8] -τριαὰ ἰΐθιια ΕΑ -τριαῦ] 
Εα εχϑραιν | ἐρις 6. ΑΒ" 8] 8.0 (οἷ. ἐχϑραλ) .. ς ἐρεῖς ο. Οὐ Λο ἜΣΘ. 
ΚΙ, 8] Ρὶ ἰΐ νᾷ 8] ρὶ 1υδβιδὰ ροηιδ οἐς [ ζηλος ὁ. (Α Ἰαίο) ΒΡ ἜΣΕα (Εα 
ζηλους) 81] ῶο δγγ (εἰ. ϑυμὸς οἱ -ϑεια) Ιυϑιἰπδἃ εθη δ ΤλατηΡρϑιθϑὸ (ος 
ΘΑΓΒ ἃΡ ΟΥΡ .. ς -λοι 6. ΟὨ "ΘΥ ΕΙ, νΥ ΡΪ Ρηϑή οὐδὲ μὰ ] ΒΕῚ, οἷο 
ἐριϑειαι, Ἐα ἐρεύϑειαι α αὐρειϑέαι, ΟὈδ 8] ἐρυϑιαν. Οοίογαμι Βἐυᾶι 

Κ' 8] πιὰ ἐρέϑεεαι, 48 ἀθ τὸ οἴ δὰ Ϊας 8, 16. 

21. φϑονοι ς.8 11. 838. 8ὅ. ὅ1. 18. δ" ἀθτηϊὰ ΟἹοπὶ ΜοϊοηΡΙΡ 361 (ρος 
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καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ 
κληρονομήσουσιν. 22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐσειν ἀγάπη, Ἐρνδ,». 
χαρά, εἰρήνη, μακροϑυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 
25 πραὕὔτης, ἐγκράτεια᾽ κατὰ τῶν τοιούτων; οὐκ ἔστιν νόμος. 
24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν» τοῖς πα- 
ϑήμασιν καὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις. 20 εἰ ζῶμεν πνεδύματι, πνεύματι 
καὶ στοιχῶώμεν. 26 μὴ γινώμεϑα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλού- 
μδνοι, ἀλλήλοις φϑονοῦντες. 

ΥΙ. 

Α - 

1 ᾿“δελφοί, ἐὰν καὶ προλημφϑῇ ἄνϑρωπος ἔν τινι παραπτό- 
- Α - : 

ματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 

ΟΥσοσ. αὐ να γϑ19 φόνον οἀϊΐίαμῃμ 680) [χἷὶ Ογρ ΗΐουΣ οἵ δ} 101 418 (νἱὰθ 
δΔη[6) ΑἸταδτδβί Αὐρ .. ς δΔἀὰ φονοι, [μη [φο».] 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, 81 Ἰοηρο Ὁ] 
γν ΡΙὸγ ΟἿγν Τπατίξ (8642 οἵη φϑο.) Ὁ δῃχ 8], οἀάϊδὶ 40» Ηΐογν, Τωοἱ ἢ ἃ] 
(εἰ. ἐγδῃβρὴ [Καὶ οἵὰ κωμον [ καὶ 886 6. ΑΟΘΕΚΙ, 8] υἱ να τγ οὔλῃ νυν γ] 
ΟἸδθαι ΟἿν (δὰ ἢ. 1.) Ὑμάγιὶ δ 81 τἶμὲ ΗΪῸΥ 8]... 1 [καρ]: οἵὰ ΒΕ6 
ἔνᾷ (οἴ. δὶ ἀθιαϊὰ, βαὰ ἃ] Βα ΌΘη Ὁ) 81] ΟἾγ1 Ογρ Τεσὶ Τοἱ 4] | προει- 
πον .. ΓΕ (ΕἸ πατ) κα προειρήκα 

332. ῬΕΕΟΙ, 8] Ῥϑιὴ (οἰ. 81.398) αγαϑοσυνῆ 

28. πραυτῆς 6. ΑΒΟ 8] Βογοίμπδθ ΟΥγπγξθδ ς πραοτῆς 6. ῬΕΡΟΚΙ, 8] 

ΡΙῈν ΟἿγν Ὑμάτί 8] [ ἐγκρατεια (0ῈΕΕΒ6 ἐνχρ.) .. Ὀ ΕΕα ἃ ὁ ἔρ τῇ (μοὴ 
8ῖη ἔπ Π4Υ] 41) Βδ8 Ῥα]) δὰ Ιτγἰπὶ Ογρ 4] δἂὰ αγνεια (-νεα) 

24. οὐ δὲ: Ηΐοτ: ,,δ51 γυϊραίΐδτα οαϊξϊοποπι βοαυϊηῦ Ἰοραπίθϑ (μΐ ατέεηι 

διιγιὶ ΟΝ γῖδιὶ.“ Αὰ αυδε οἴ ΟΥρ2 φιιὲ οεἶπι, ααοτηδατηοάυτη οἷ. δα οίἀΡ] τηδτί 
 ιησου 6. ΑΒΟ 8] 60Ρ 888} δϑίῃ 81 Ουγϑ8θρθ (μὲ ἰὁ0890. 1008. βοα Ι081050 ρὲ 
τὐοτῖδ:υ χυ) Πογοίῃ Β88 Ῥχοοορθ88 Πδτι ἃ] Αὐὑρ (4110 1 8114 τὺ χὺ, ἰΐθτω 
Δοία γ) ς ΟἿ ὁ. ΡΕΕ6 (Εα δἀὰ εἐντες β8ῖ0) ΚΙ, 8] ρ]6γ ἰῦ νῷ ΒΓ 4] 
ΟἿν ΤΒάγ Ρ5- ΑἸ ἢ538 4] Ογρ Ηΐον ἰΐειαᾳ ΟΥ ἂρ Ηΐοσ Αταδγβῖ 4] [σαρκα 
..Εὰ Γξ νῇ 8] ΟΥρ Αἱ δὰὰ αὐτῶν 

2ὅ. ῬΕΕᾺ ἃ ὁ καὶ ναὶ (Ββεὰ ποη 8πὶ ἔμ ἀδιηϊὰ 4] ποο ἢ) δ] Οὐ Αὑὺρ σνευμ. 

ζωμ.} ἙἘα ἃ ὁ αὶ Απιθδτβίθά οἵη καὶ [ Ὁ ἜΚΙ, 8] τὰ στοιχουμὲν 

36. γινωμεϑα (ΚΙ, ἃ] ΟἸ τη γινομι.).. αὐ 4] τυ ΟἿΣ 4] γένωμ. Ϊ αλλη- 

λοις 6. ΑΟΡΕΕΟ ΚΙ, 8] Ρ] ΟἸοτα3 ΤὨάγιΣ 8: αἱ .. 1ζπ -λοὺς ὁ. Βα" 8] 
ἔογοὔ ΟἿγν ΤΗάγιῖ Ἔχοάϊ Οθς 

ὟΙ. 1. ἐὰν καὶ (1ἴἴ νᾳ εἶ 81) .. Καὶ 4] οἵη καὶ προλημφϑὴ 6. ΑΒΡΕΡΕ.. ς 
-ληφϑὴ ς. οἱ, οἷς, ἰΐοπι Καὶ προκαταληφϑὴ (81 προσλ., 839. προβληϑὴ) 
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Βο 15,1. πραύτητος, σχοπῶν σεαυτύν, μὴ καὶ σὺ πειρασϑῇς. 2. ἀλλήλων 
τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χρι- 

στοῦ. ὃ εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὦν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν. 
4 “““) ς - , δ. Α [φ Ε ς ν. 

το 11,38.4. τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕχαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν 
Α 

μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον᾽ Ὁ ἕκαστος γὰρ τὸ 
ἰω ’ , 
ἰδιον φορτίον βαστασει. 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν 
ἰδ οδρς πᾶσιν ἀγαθοῖς. 1 μὴ πλανᾶσϑε, ϑεὸς οὐ μυκτηρίζεται. ὃ γὰρ 

ἐὰν σπείρῃ ἄνϑρωπος, τοῦτο καὶ ϑερίσει᾽ ὃ ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν 
σάρκα ἑαντοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς ϑερίσει φϑοράν, ὃ δὲ σπείρων εἰς τὸ 

Ὧ δὰ 8, 18. πψεῦμα ἐχ τοῦ πνεύματος ϑερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9. τὸ δὲ καλὺν 

ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν᾽ καιρῷ γὰρ ἰδίῳ ϑερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 

Ϊ πραυτητ. α. Β 8] (:: ἰδ Ἰοροπάσπι γαϊίομθ δ 8 Ιοοἱ ὅ, 28.) .. ς [μη 
πραοτητ. 6. ΑΟΡΕΡΟΚΙ, οἷς | Βα ἃ 6 ξ'ὶ σκοσ. ἑκαστος σεαυτ. (Όδπὶ 
ἑαυτ.) μὴ κι σι' (Ὁ αὐτὸς ῥτοὸ συ) πειρασϑῆς .. ΕἙαὰ ἂἃο αὶ μὴ κ. 
αὐτὸς πειρασϑή ] Τὰ πραότητος. σκοπῶν 

2. αναπληρῶώσατε ἃ. ΑΟΡΈΕΚΙ, 8] ἔΕΥ6 ὉΤΏΠ ΒΥΥΡ 8] (Βγτ μέ ἑζα Ἰηιρϊεαίέ, 
θο ἐπιρἱεἰἐ8) ΟἹοα ΑἸὮ 914 Οἷν Τπάτὶ Πδπιδ.(αἀ Ἡ. 1. οἰ Ρδγβ38. 615) 4] 

ον μὰ -σεέτε ο. ΒΡ6 8}3 1 υρ οορ 4] Τμάγχιοἃ Αβίοσ Ῥγοσὶ Μαγοῖθου 
Μοϊοηΐθτει Ογρ Ὑ᾽οϊουῖ 81 τὰ [ΕΔ οἴη τὸν 

8. φρ. εαυτ. 6. ΑΒΟ 8] Θ0Ρ 588} ΟἿγν Ὀδιηρϑγόξβ ς ἑαυτ. φρ. 6. ΘΕΒΟΚΙ, 

8] ΡΙον ἰδ νρ 8] τὰ ρΡβτ τὰ ρῥρ͵δῖ, Ῥγδοίοσθι ἀδ νυ 8 μηδὲν ὧν ΗἶοΣ 
βῖο: ΒΒ ῈΡ οἰ. Υ δαΐῖθηι ἰαρὶ ροΐοβί δίᾳ. ἀἰβίϊηρσυϊ, ν6] : ϑὲ φψιιῖβ οαἰδεϊπιαὶ 

6886 86 αἰϊφωϊά, οὑπὶ δἰ πἰλὶϊ, δαὶ ἴα: δὲ φιιδϑ οαΐδί. 86 6886 αἰϊχιιεα, αἱ 

Ῥοδβίϑϑ ἱπίοσδϊηιδ σεηὶ δὲὲ πελὶΐ, 86 ρ86 8εάιοῖί. ἘΠῚ τΩδρὶβ ἴῃ ατϑθοο 

αὔτ ἴῃ Ἰῳϑίϊηο τοβομδὶ ἰδία ἀϊδίδηϊϊ,α. ῬΥΪΟΥΙΒ αἰΒελ οὐ 018 ἷς 86Π- 

818 68: ΟυἱΪ 86 δ᾽ἰᾳυϊᾶ οχίβεϊπιαὶ δβ86 δἵ 181} δὲ, 'ρ86 886 ἀεοὶρίϊ. 

δασαηάᾶιβ Β6 8118 [ΠΟΥ δδί οἵ 4Ὁ1 ΠΟΡ18 τηλρὶβ ρ᾽δοθῖ: Κὲ αιιδ δχὶϑδί. 
86 6886 Δ]Ιὶαυϊα, ἢ 60 αποᾶ 86 ρυΐϊδί 6886 δ] αυϊα, οὐ ποὴ 6Χ ΟἹ] τη η 18 

ἴῃ Ργοχίμλαῃ 86 ἐχ 8.00 ΟΡΟΥΘ οἱ ἰδῦοσθ 86 ᾿ἰπαϊοδί, δὰ ἰδηῃΐστῃ 

νἰγίαϊο οοπίθηϊαδ, ἰδίθ ὁχ ἢδο ἰρ88 ἃυσορδῃηία Ὡἷ81] Νὐ οἱ ἱρ86 868 

ἀεοοῖρὶϊ.“ 

4. Β Β8ἢ οἵη ἑκαστος 

Ἴ. ἐὰν ο. ΑΟΡἜΚΙ, ἃ] Ιοῃρο γ»ὶ]ὶ ΟἸθὰ Οὐ Οἢγ Τμάγὶ Ῥδτὰ οἱ, Ρϑυϑηῖ 
οἰδ08) Δ]... μη ἂν ὁ. ΒΟ Εα 8] Ὁ 14145 ΤῊΡΕ [1, ἃ] σπεερὲν [τουτο.. 
ὉΓΕα ταῦυτα, ἰίθτηῃ ἰδ νρ ΟΥ' ρρἰ δὶ δα (βδεὰ ποῃ Μοϊομπίθγὶ Ατηθγβί 81) 

ἅ εἰ ταυτα 

8. εἰς τ. σαρχκα.. Ἑα τὴ σαρκι Ϊ ἑαυτοῦ ὁ. ΑΒΟΡ ΡΠ ἜΚΙ, 8] Ρ] ΟἿγν Ὁ δαὶ 

(ες, ΡΔγδ08) 4}, Ὁ"Ε6 8] Τμάτγι ΤῊΡἢ αὐτου .. ΟΥΞ ΔΙ6᾽ οὐδὶ οἵω Ϊ σαρ- 
κος .. ΡΕΕῸ ἃ 6 αὶ ὁὺρ αἱ Οἷγ Τμᾶτίὶ Ζθηο δὰᾶ αὐτου [ Εα εἰς τὸ 
πνεύματι 
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10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεϑα τὸ ἀγαϑὸν πρὸς πά»- 

ζας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 

11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 

12 ὅσοι ϑέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζονσιν ὑμᾶς 

περιτέμνεσϑαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκονται. 

18 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ ϑέ. 
λουσιν ὺ ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 

14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσϑαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν ᾿]ησοῦ “Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ πὐσμος. ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ 

χκόσμῳ᾽ 1Ὁ οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ ι δο᾽ ὁ ἢ, 19, 

----.-π-ςἨ-..... .-..-. 

9. ἐνχακ. {ενκ. ΒΘ :Α ἐγκι} 6. ΑΒ ἃ] Οἤγθαθ (μη ἐγκακειτε) .. ς ἐκ- 
κακι 6. ΟΡ ΕΚΙ, Ξ᾽ ΡΙοῦ ΟἹ ΟΠ γθὰ Τηάνί 41, ἰΐθηι Ἑα ) ἐκκακησωμεν 
[ σξαι, δὶ στο σώμα 

10. Τ1,η8ἃ τοίη ἄρα (116 οἷ. 52) - πίστεως; 1 Β᾽ Δ] ἐχωμεν [ ἐργαζωμεϑα 
ὁ. ΒΟΡΕΕΟ (Κ ἃ] -σωμεϑα, 8ἱ -σομεϑα) ἃ] Ἰοῃβ6 Ρ] νν ἔδσγϑ ουιῃ ΟἽ θῖα 
8] τηῦ.. 1ωηϑὰ το. ἕομεϑα ὁ. ΑΒΤἿἹ, 8] ροὸ Οδο 

11. πηλίκοις (Β" ηλικοις): ὁ νρ ΡΡΡΙ φμιαϊζέδιιδ, βοὰ Ὑ)οίοτίη φυαπέξδ. ΟΥ̓ 
Τμάογθιορ ἄγαν μείζοσιν ἐχρήσατο γράμμασιν. Φαυϊθυβουπι οὗ ΗΐοΥ 
δὰ ἢ. 1. Οοπίγα ΟἿγ (εχ βοαὺθ 64): τὸ δὲ Πηλίκοις ἐμοὲ δοκεῖ οὐ τὸ 
μέγεϑος ἀλλὰ τὴν ἀμορφίαν τῶν γραμμάτων ἐμφαίνων λέγευν, μονον-- 
ουχὲ λέγων ὅτι οὔτε ἄριστα γράφειν εἰδώς, ὅμως ἠναγκάσθην δι᾽ 
ἐμαυτοῦ γράψαι, ὥστε τῶν συκοφαντῶν ἐμφράξαν τὸ στόμα. Τμάτί: 

τινὲς μὲν μεγάλοις, τυνὲς δὲ φαύλοις ἡρμήνευσαν. ] ὑμὲν γραμμ. .. θῈ 
Ἑα ἂε καὶ Αυβρ 8] γρ.υμ. (ἔ νᾳ Ν]Ἱοίογῖη 4] ζάξογὶβ δογῖρϑὶ υοδῖϑ) 

12. μη ἢ. 1. 6. ΑΒΟΡῈΕ 8ἱ ἀ ὁ νῇ ρ0 8] Ψἱοίοτία Αὐξ 8] .. ς ροβὲ ἐνῶ 6. 

ΕΘΕῚΙ, 8] ΡἈ]ῈΥ ρὶ 8] ΟἿγν Ὑπάγιὶ 8] ΑἸ χβὲ 8] [ διωχονται 6. ΑΕ ΘΚΙ, 8] 
τὴ ..ς ἢ -κωνταν 6. ΒΡῈ 8] ρ] 

18. περιτεμνομεένον 6. ΑΟΘῈΚ 8] 8 τὴῦ ἢ νᾷ βυγαῖῦγ 81 Μοίοηθρίρα ΟἿΣ 
Τμάτιὶ Ῥθδπὶ ἃ] Βοὰ... α΄ ὅ2 ἴῃ πσεριτετμήμενοι 6. ΒΙ, ἃ] Ρ] 84) (Ε 
-τεμνήμοι, ἃ -τεμνήμενοι) ἃ 6 5 80 οορ 8] ρὈ]ϑδ᾽ τὰ |[ ϑελουσιν .. ΑΟ 

8] βουλονται ] Β περιτέεμεσϑαν ] ΕΘ" 8] καυχήσονται 

14. χαυχασϑαι 6. ΒΟΡ ἜΕΒΟΚΙ, 8] υἱ νὰ ἐγ οσηῃ ἸρηΐμῖρΡ 1357 Ογ8860Ρ9 ΕΒ 

Ῥ585 ΑΓ} ΟΥΓΕΓΞΒΣ Ογγῆάθθ 4] τη... αὐ" χαυχησασϑ. | κοσμος (οἴ. 
Οτάθοϊθβ 69) .. Εα δὶ (ΟἹ δ} τἰθηᾳ Β884) ΤᾺΡὮ ργϑϑῃ ὁ | τω 6. 
ΟΡ ΕΕΙ, 8] ἴδγ οσθῃ ΟἸοιη3 ΟΥ ΑἸἰΒΪ ΝΜ Βαβδῦ Ερίὶρῃ ΟἿγ ΟΥΣ 
βάδ0 Τῃάγι Πδπι 8]... 6090 1,.π οτὴ ὁ. βοΐ "α 11. Οτϑ ΑἸ 

15. οὔτε (ΒΥΥ 588} οὐ) γὰρ (Ὁ) ο. ΒΚ 17. 5ὺ ΒΥΓ (ΒυῪΡ νἱ4ἀθ ροβί) Β88 
ΔΘΙΒΓΟ στην ΟἿν Κγη66}} Ηἰδν Αὑρ' .. ς ῃ ἐν γαρ χῷ τῦ οὔτε (:: 6 
ὅ, 6.) 6. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, 8] ῥἷογ 1 νῷ ΘΟΡ ΒΥΓΡ ο." (ἐν δα 20) ΔΟΙΏΡΡ 8] 
ΤΒάγί δὴ 4] νιοϊογίη Αὐπδτβί 8] ἐστὺν 6. ΒΟ ἜΡα ἃ] ἀθ ρ' ρῸ 
ΟΡ 88} ΒΥ 5ΥΓΡ ΙΒ 8] ΟΥ̓ ΔΒΓ εἰἶδῖ ς (ΞΞ ΟὉ 832, βοὰ 6} ἐσχυεν 
5. ὈΡΕΣ, 8] Ρ]ῈΥ ἢ νῷ Β.ΓΡ ἰχὶ 4] ΟἿν Τβάτγι βονοσίδηθδι 4], ΟΥἨ δὺς 
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Ῥαι 8,16. καὴ χτίσις. 10 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχοῦσιν, εἰρήνη ἐπ 
αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ ϑεοῦ. 17 τοῦ λοιποῦ 
κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω᾽ ἐγὼ γὰρ τὰ σείγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν 
τῷ σώματί μον βαστάζω. 

ῬΠ15. ες Ι[8 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- 
ματος ὑμῶν, ἀδελφοί" ἀμήν. 

οἱ δὰ 8, 38. Ναλ88Ὁ9 οὐχ ἔστιν οὔτε ϑῆλυ οὔτε ἄρσεν ἀλλὰ καινὴ κτί- 
σις, καινὸς ἄνϑρωπος, ὃς ἐστιν ἀρσενόθϑηλυς. 

10. στοιχουσυν (Ε΄) δ. ΑΟἾΘΕΕΟ 8] ἃ 6 δὶ ΒΥταϊ" 4] (ρο βεομξὲ διιηξ) Ογτ 
Ὑἱοίονίη Ηΐον Αὐρϑ Αὐῦτϑι Εαΐ.. ς [ἢ -χησουσιεν ς. ΒΟ ΕΙ, 8] ρῥ]εῦ 
ἔνᾳ (ἔνρ δέοι γιιοτῖπ) Αἱ ΟἿν ΤἘμάτγὶ ἃ] Η1] Βεά | ΡῈ δα] οἵὰ χαν ἰετί 
 ϑέου .. Ὁ ἜΡΑα ἀ 6 χυριοι, αὶ ἀεἰ ἐ ἀοπιϊπὶ 

11. 05 8] τὸ λοιπον, Ὁ 141149 των αλλων [ ὈῈ 4 ὁ ἔ νῷ μηδ. μοι κοπ.] 
νήσου ς. ΑΒΟ" ἃ] ἤδη ἀριηϊὰ 8] δὺν δύῃ Ροΐ 816Χ Ὁ)14] "9 ἘΞ ΓΠ4] (53: 

ΒΡ Ζδοδρα., 41 του χῦ) ἘΡΡΒΪ... ς (6000) τ΄ χυριου τῦ ς. ΟΡ ἜΚΙ, 
8] ὑ]ὸῦ νρϑᾶ οιοἀᾶ δ''ᾳ ουγρ 4] Τῆαγί 8] .. ὉἘΟ6 8] ρὸ 8γ1 ΟἿγ αἱ 
Ὑ᾽οιοτίη Αταδτβὲ Αὐρ ΕΡΡΗΪ αἱ τοῦ κυρίου μων (ἃ 6 ΑἸηθεϑβὶ Αὐρ αἱ 

ΟΤῺ) ἔν χι' .. 600 δοῖίμυϊν Τρηϊδῖρο δα Μοΐοη ἴοτὶ τοῦ χν, ΟΝ δε, Ἠανὶ 
ἀονιΐηὶϊ 

18. αἃ αὶ ίοίοτίη Ατηδτβί ομὴ ἀμὴν 

Βαυθδβοτίριίο: ΑΒ 8] προς γαλατας. Ιἴδτὰ ΡΕ προς γαλατας ἐπληρωϑη, 
ἀαρχέταε προς ἐφεέσιους Ἰἰοτηᾳὰθ ἀ 6 αὐ σαξαίαϑ ἐχαρίτοῖξ (ἀοοττ αἀὰ δοτί- 
δέη8 αἱ τοπια), ἱποῖρτέ αὐ ἐρλεδβῖοβΒ. ἘᾺὰ ἴ αὶ ἐτελεσϑὴ ἐπιστολὴ πρ. γαλ. 
αρχεέται πρ. ἐφεσιοις. δ᾽ ΠΥ ρὸ αὐ φαΐ. οαρζέοϊξ, τὰ ἕαᾳα ἃ] εαρίΐο. 

ἐρίϑέιζα αα σαϊαίαϑ .. 1, τελος τῆς πρ. γαλ. ἐγραφὴ απὸ ρωμῆς, Β" Ἢ αἱ 
Ρῃ πρ. γαλ. ἐγραφη απ. ρωμῆς .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) πρ. γα. ἐγράφη ἀπὸ 
ῥώμης (ἰἴ8 ργαρίθυ Β ΕΣ, οἷς οἷ. βυγαῖτ ΟΡ δἱ Τβάγίὶ Επίμαὶ Ηΐεγ; 
οοηῖγα απὸ ἐφέσου ΤῊΡΙ Οεο ΟἸδυάδηιί58), Ῥγδοίοσοα ρϑποὶ δἱϊασοὶ 

δαὰ διὰ τιτοι,, διὰ τιτ. καὶ λουκα, δια τυχικου. Νυτηογδηΐαν στόχον 
σὺ γ' (κι, 4], οἵ. ἘπΙΠ41), αἱ σδβ' εἰ αἰἰΐοσ, αναγν. β΄, κεφφ. εἐβ΄, μαρτ. 
να᾿ (δος οτηπΐϑ οὲ. ἔπι} Π4}} .. Β 8ὺ νδ΄ δὰ νϑ' ρογρὶϊ, δὶ 4] βεοὶ 87 
ὨυΘΓδηΐ. 



ΑΡοΒέοΙὶ βαϊα αίο. ΕΡΗ.1,2. 441 

ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

᾿ 1. 

1 ΠΙαῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ τοῖς σοιι, ν. οἱ 

ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν ̓ Εφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 2 χά- οοἱ1, 3. οἱ 
οις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησυῦ 
“Χριστοῦ. 

ἘΆΑΒΡΕ (ἰἴθπι Εα ἔ β'ὶ ῥγϑϑιηΐβδο ἀρχέταν, αἱ εἴ. 5Ὲ ἃ 6 ἰπ Βα ὈΒΟΣῚΡ [006 

ΘΡ. δὰ 64].) Κὶ ἃ] πρ. ἐφεσιους, 81 8] ἱποΐριξ εἐρίϑίμζα (81 οἵα) αα ἐρλ6- 
δῖ08. .. 1, τοῦ αγ. αποστ. παυλ. ἐπιστ. πρ. ἐφ. .. ς9 παυλοὺυ του ἢ 
απ. ἡ πρ. ἐφ. ἐπιστ., ς πρ. ἐφ. ἐπιστ. παυλ., ΟὉ 532 παυλου ἐπιστ. 
Ζσρ. ἐφ. 

Ι. 1 χῦ τῦ 6. ΒΡΚ ὧδ 8) 8] ρῸ ΒΥΓΡ ΟΡ Ογόδίτοι δ Ατηθχδί... ς τ 
χῦ α. ΑΕΟΚΙ, 8] αἱ νὰϊΐγ οηπ ἔρὶ γρ (εἴ. ἴπ 41} ΒΥ δὶ ρῥρδῦ εὐϊδί γι 
αγιοις .. Α 813 νρ σοὺ» δύϑ Ογν Ηϊἰοσίχὶ 4] δὰ σασὺν Ϊ υκυάϊν 46, (4] 
οἰ νὰϊγ) οἵὰ τοῖς 866 [ἐν ἐφέσω (εἴ. ς [ζῃ}): ᾿ΐα ΑΒ " (υχἱπίτηθ 'ρ88 
Ῥτίπηα τᾶπὰ υὐ Ηυρσίαβ νο]αΐξ, δοὰ δ᾽ίθσα ροβέδυϊογο ἴῃ τηδυβίηθ ἰδίθ 
ΒΌΡΡΙ οἷδ βαηΐ, υὐ ἀοουΐ ἴῃ Κίαᾶ. οἱ οΥἶ. Ἠοίά610. 1846. δἀάϊο ἔδεδὶ- 
το ) ΘΕΕΘΚΙ, οἵα .. [ἐν ἐφ.}: οὔὰχ Θῃΐ Β᾽ 67."" Οτγόδεῖος (ριγένης δέ 
φῆσιν ΓἘπὲ μόνων ᾿Ἐφεσίων εὕρομεν κείμενον τὸ » τοῖς ἁγίοις τοῖς 

οὖσι“ καὶ ζητοῦμεν, εἰ μὴ παρέλκει προσκείμενον τὸ ,,τοῖς ἀγ. τ. 
οὖσι", τί δύναται σημαίνειν. ὅρα οὔν εἰ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ ̓ Εξόδῳ ὄνομά 
φῆσιν ἑαυτοῦ ὃ χρηματίζων Μωσεῖ τὸ ὦν, οὕτως οἱ μετέχοντες τοῦ 

ὄντος γίνονται ὄντες, καλούμενοι οἱονεὶ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι 
εἰς) εὐ ἀνθ οἱ ρρΥϑί δρ Β481᾽356 (., οὕτω γὰρ καὶ οὗ πρὸ ἡμῶν παραδεϑύ.-- 
κασι καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρήκαμεν"), ἰΐθτα αἱ 
νὰϊν Μοϊοηΐοτγί ουθρίρῃ {., τὰ] απ οπΐτα αὐ Ζιαοάίσθηποβ αἱ δα! 4 1888 
δοευδβαίυγ 8 Τοῦ, ἴα ἴῃ βα]αϊίζομς νοῦ ἐν ἐφ. οὐγαΐηο 05 16 ᾽886 
οοηβοηάμβ 68[. ἘΡΙΡΉ νϑσοϑῖέ οχ Μοϊοῃΐβ,,σρ. λαοδικεας“ οἰταΐ ΕΡᾺ 
4 5. 6.), ἰΐοπὶ ἰοϑίαβ δὶὶἱ υἱ νὰϊν ΔΡ Τοτὶ (αἀἰοῖϊξ δηΐτη πο ἰδηΐια 

Μείϊοποιῃ [ὅ, 17. ,Μοΐομ οἱ εἰξα! πὶ δἰ ᾳαδπμᾶὰο ἱπίθγροϊασο μοβ τ} 
δορὶ βίη ἰβίδτη δὰ [,.δοάϊ 608 ἱπδοῦῖρδἰ886, 86 ἃ: αθδ Π08 Δα ΕρΡΠ6- 

δἷοϑ ργδοβοσὶ ρίδιῃη ἨδθιηυΒ, Ὠδοσγοίϊοὶ γογῸ δὰ 1,δοάϊοθηοβ' ὁ. Μεΐοη. 

ὅ, 11.) ἰΐθτα ἂρ Ηΐδν (,αυϊάδηη οὐγίοδβίιβ ααλΔῃ) ΠΘΟ6886 68 ρμαυΐδηΐ οΧ 

60 αυοᾶ Μογεῖ ἀϊοΐπατι οδὶ ἤαεο ἀΐοο8 ἰδ ]βναδεῖ μὲ 68ξ, πιοξδὶξ πες, 
οἰΐδηη 608 ααἱ ΕἸΡΒδΒὶ βυπὶ βδηοίϊ οἱ ἤάθ 68, οϑβδϑηίδθ νοῦ θι} 0 ἢθἢ- 

ουρδίοβ αἱ - 80 60 αἀυἱ οδὲ ὮΪ ααὶ Βυηΐ ΔΡΡοΙ]οπίαγ. Ηδθο ν6] τηδχὶπηθ 

ἐχ ΟΥτΐρϑηθ ρϑῃάθγθ οχ ἔγαριηθηΐο Οὐ ροηΐβ ΟαὙΔ 660 δρραζοῖ. Ῥογρὶΐ 

γοτΟ: 9411} γϑῦὸ β᾽ τ οἰ ΟΣ ὩΟῺ 608 ααἱ δἰηΐ δοἃ αυἱ Ερμοβὶ βδποῖὶ 

οἱ βά9168 δβἰηῖ βοσϊρίιηι δ Ὁ γδηζυγ. “) 



443 ἘΡΗ.]1, 8. Βαποδοία ἀδὶ ἱῃ δ] δοίοβ βο8. 

Α - ΄-- - 

2005,. ὥ). Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χρι- 
- ε ᾽ ὔ « - 3 [ἀ Σ] ’ - 5 - 3 

στοῖ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπ- 
ουρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καϑὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ 

σοὶ 1, 9. καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἀγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον 
- 3 3 ὔ ’ « ΠῚ 3 -« 

αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ Ὁ προυρίσας ἡμᾶς εἰς υἱοϑεσίαν διὰ ᾿Ϊησοῦ 
- ᾽ “ , Α -» - 

Χριστοῦ εἰς αὐτὸν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, 
’ ἊΝ» 3 -- τ νὖὦ' 

6 εἰς ἔπαινον δύξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ἢ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν 
ΦὋὋἈὍἨ2, ’ τ φ“- ἰν 

Οοῖ 1, τ, τῷ ἡγαπημένῳ, ἴ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος 
.-“» Α - - - 

αὑτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ. πλοῦτος τῆς χά- 
Η 3 - 8 τ 3 ᾽ . ς -- ᾽) ᾽ , 4 

ριτὸος αὐτοῦ, ὃ ἧς ἐπερίσσευρεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρο. 
’ , « - Α ’ - ’ 3 - Α 

οοι » "7 7ὅξει ; 9. γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ ϑελήματυς αὑτοῦ, κατὰ 
ν ’ » “ο ἿΞ Ἵ - 

06 4,4.τη» ευδοκίαν αὑτοῦ ἣν προέϑετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ 
’ - αν ΠῚ - 001}. 16. πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασϑαι τὰ πάντα ἐν τῷ 

᾿ - Α ὧν δὰ “ »-" - 

Χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ, 11 ἐν 

8. Β οι χαιὶι πατήρ, δἱοϊονί 3 ΗΙ]1 οἵη ὁ ϑὲ. καὶ [ἐν (ς [ποῃ ς6 ΟὉ 82] 

οἵὴ 6. ῥϑυοὶβ αἱ νάϊ παΐη) χῶ .. ὉΛΘΙ ΛΕ δὶ β.υρ δοίμαϊσ ΑἿἢ (πο 
.ςἀ) ΤΡ β641 νἱοϊοτίη δαὰ εὖ 

4. ἐναυτὼ (ἃ εἴ νᾷ ἵπ ἴρ80) .. Εὰ Ὀϊὰ εαυτω [ προ... Εα προς] ς 
(-- αὖ 3:2) ἐν ἀγάπῃ «ο. ργδϑοεᾶὰ οοηΐρ: ᾿ΐδ τ, δὶ αἱ νὰ {γ Ρ] ἰΐϑιῃ ἔνε 
(ἐπ εαγίϊαϊε ηιὲ ργαεαεοδίἑπαυΐξ; οσοπῖτα ἃ 6 ρα δ]οἰοτη Ατηδτδῖ Αὰρ ΗΪΟΓ 

Δ] ἴῃ σαν. Ῥταεαεδίπαηβ ἀϊδιϊηοίίοπα ἱποογία) 50 ΟΡ δὶ Επ8Ρ5358 νάϊγ 

Οδο; ςο. 84ᾳ νετὸ Ογ δὶ (οιΐδη οδἰχ) Ογγνϑάογεδῦ γάτγ ΟἿγν Τμάτὶ 

ΤῊΡὮ 8! 

δ. Ὁ" προυωρισας  τῦ χὺ.. Β ΟὨΥΠΙΟΒΟῚ χε τὺ 

6. δοξης -. ΡῈ Ργδϑιῃ τῆς (τὴ οτὴ τῆς 84) Ϊ ἐν ἢ ὁ. ῬΕΡ (οπὶ ἡ) ΘΕΙ 
8] Ιοῃρε ρΡὶ ἰΐ νῷ 5ὸ ΒΡ 84] Βδ8 Οδγ (δὰ ἢ. 1.) Τπάσι θδηι 4] Ηΐεσ 

Αυϊ 4] .. ΘΟΡ΄ μη ἧς 6. 48 8] ἴεγεἾδ βγῦ Ογοϑί Ο"γῖ; ᾿ἴθτα ΤΉρΡΙν Απι τοὶ 
ή Ι ν᾽ ἜΡαᾳ 8.Ρ8 ἃ 6 ἢ νῃ (βθὰ πο ϑῖῃ 8]) ρῸ ΒΥΥΡ α.ἦ 8] (000 ΒΥΥ δὶ 
δἀά ἰδπίατῃ αὐτου) 1[)141135 οἀἀἸδῖ ἃρ ΗΪΟΥ Αποτϑί 4] δα ἴῃ ἢ. τῶ 
αὐτου. Οοπίτα εβ8ὲ Οτοῦῖ; ἠγαπημένος ἁπλῶς λέγεται ὃ σωτήρ. εἰς 

7. Ὁ" οογν (αεοσερίπιι8) [τἰπὶ ἐσχομὲν [ τὸ (Εα τοῦ) πλουτος 6. ΑΒΡ ἜΕΑα 
81. 61." 4] οδιχί (17. τὸ πληϑος) .. ς τοῦ" πλοῦτον 6. ῬΛΛ ΕΙ, 8] Ρ]ῈΓ 
Οτϑδί Ογγείδρμι0 ΟὙγΓΒΟΣ 4] τηῖ [ χαρέτος .. Α ἃ] σον ΟΥΓΕΙΔΡΒΙΟ γρη- 
στοτητος 

9. Εα Τθ. ἐξΐνῃ ρο ΤΙΡΕ ΥἹοίοσί ΗΠ] 4] τὰ (μοὶ Ηΐθγ) γνωρεσαιν  Δά 
τὸ ἴρ8ο 1" ἴῃ Γδδβυγα δάβογιρϑὶἑ μυστεέριον (“ἢ -η-). Ῥυϊταϊίαβ βοσῖρδ6- 

ταὶ τουτοῦυ νΕ] τοῦτο τὸ μ. ἰ ΡΕΡα ἃ α ἔφ δο οορ Υἱοίϊοτί Τοτὶ ΗΙ] 

οἵη αὐτοῖ! Β66 

10. εἰς... ἃ κατὰ τὴν | Καὶ Δ] οἴη τω Ϊ τὰ 866 6. ΑΒΡΕΕΘΚΙ, 8] ρ] 860 (γν 
ΟΠ) ΕἸ ΒΙΙΔΓΟΒΒΊ ΟΥὙΥΡΊΔΡΌΔ0Ο 4] μχη.. ς (ΞΞ ΟὉ 82) δἀὰ τε ὁ. ῥδὰς αἱ 
νὰν πιΐη ΕΡῚρ ἢ 555. ἐν τοῖς 6. ἈΕΟΚ 8] ρ] οορ Ερίρ 885 οἱδνδθ Ογγ 



ΟοὨ δ] ἀεὶ 6 ΟΒυϊϑίο δὲ ΟἩ γἰβεϊδηΐβ. ΕΡΗ. 1, 16. 443 
“--ὐρνυσος ῥμωανις, ροιποσο να αιοιουος ὅπ παν, ὑωκερίχφαιον οςς ΧΑ ιν ς, τε, κῶς τττατττ ες κ. ὃ ας τργρα ον οοιουρως παρα υ ας φὰς λων -- -- ---..-- 

ᾧ καὶ ἐκληρώϑημεν προοριρϑέντες κατὰ πρόϑεσιν τοῦ τὰ πάντα 5, ν. 
ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, 12. εἰς τὸ 
εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χρι- 
στῷ᾽ 18 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληϑ είας, τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγε- ὌΝ 
σϑητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὅς ἐστιν ἀρρα- 
βὼν τῆς κληρονομίας ἡ ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς, 
ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 

16 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καϑ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ οοιλ,9. 
κυρίῳ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ 

,’ - ε Α [4 - - ΑἉ - 

παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν ἐλ 8 

9ᾷ οἱἰα 

ΕἸΑΡΒ10 Ογοδιι14 ΟἿ»; ΤΗάγε! ΤῊΡΕ Ιτἰπὶ σ᾽οίουϊη (αἴοταιθ: ἐπ οοεἶξα - 
διρεν ἰογγαπι; γν Ῥτὴ ρΡδὲ Ρ] ὉΪ8 ἐπ; Τοσι 8 διρεη)... ἢ ἐπὶ τοὺς 
6. ΒΡΕΙ, 8] ἔογϑϑθ ρὸ ΕἸ ὈΒΙΩΔΓΟΞΒΊ Πηγο δ Οος Τοτίΐ (:: οὗ οἵ. δὰ 
ΟΟ] 1, 20.) 

11. ἐκληρωϑήμεν 6. ΒΚΙ, ἃ] αἱ νᾶϊν οἴῃ ἔν (αἴοχαᾳ: ϑογέθ υοσαΐὲ διηιιιϑ, 
ἴΐθπι ἃ 6 ρὶ αΌ8ᾳ ϑογίο, ΒΥΥΡ 6. ΟὉ. ἢ8Ὀ6[) ρο 8] Ευ8Ρ 8368 ΟὙγθΊδΡΒ10 ΟἿ 
Τπάτί Π 8πὶ 4] Μ᾽ οἰοτίη (βογέεηι σοηϑεσιδε διηι8) Ατα τδί (δογέϊ ἢ) ἩΐΟΥ 

. αὉ΄ Ιὴ ἐκληϑήημεν ο. ΑΘΈΡΕΑ ἃ ραὶ (οὲ νἱὰθ δηΐθ βυυρ) [ Ὀ" 8] 
προωρισϑ. (αὐ ν. δ.) κατα (0 ἘΚ6 4] δἀὰ την) προϑεσιν .. ῬΕΕΟ 8] 
ἔεγοἶθ ἃ 6 ἔξ ρὸ ὁ0Ρ 8] Ατηδτβί δὰ τοῦ ϑεου [ ΕΑ 8] οἵὴ τα 

18. δοξῆς ὁ. ΒΡΕΕΟΚΙ, 8] Ρ] Επ8Ρ 5358 ΟὙΥΒΊΆΡΒΙ0 Άγὰ ΤΏΡΗ ... ς (6 090) 
ῬΥϑθιη τῆς Ως. Α 8] τᾶ ΟἿν Τμάγί Οδο [Ὁ ἙῈα ἃ ὁ αὶ ον Τοτῖ οἵὰ αὖ- 
τοι ἰ Βα 8] ὁ τω 

18. ὐὑμεὺς (εἰ. Οτεδὶ Ογνβά 132. 4] ργὴ) .. ΑΚΙ, δἱ ρ].830 518: ΤΏρΡΒΘ Οδς 
ἥμεις (ρογρδαοὶ δχ δἰβ [ποῃ ΑΚι,] ροβίοθα ἡμῶν οἱ ἐσφραγισϑημεν) τῆς 
Β66.. ΕΑ οἵἷχ | καὶ 866... ΠΕΡ ἃ 6 αὶ ΟΡ 8] 43 (86 411012 καὶ [τ 
ἴπι Το τὶ Ίοίοτίπ 8] οσὰ (Απι δγϑί οπὶ ἐν ὦ καὶ) [ Β ἐσφραγισϑὴ 

14. ος ς. ΒΕῈΚ 8] ἰοηρο Η] ἃ 6 αὶ (ᾳφμοά 68ὲ ρέψηιμ8) ΟἸγόοτα Τάτὶ δῖ 

ΤῊΡΕ Οδο (Ρμοῖ ἂρ Οδθο: ὅς ἐστι τὸ πνεῦμα, φησίν. ἐποιήσατο δὲ 
τὴν μετάληψιν τοῦ ἄρϑρου οἷο)... μη ὅ 6. ΑΒΕΟΙ, 8] ἴογο!ὅ (ἢ νᾳ οἷς 
οἵ. ι1αΐμι σμὶ ὁ8ὲ μη.) ΑἸ Ογγνβᾶ125 (ὃ τῶν ἁγίων ῥὑτὸο τῷ ἀγ. 6) 
Ευΐπ8] ΟὨγίχὶ | ἀρραβ. ὁ. ΑΒΡΕΚῚ, οἷο... Εα 8] ἀαραβὼν 

1δ. ἐν τω (Εα οἵη) κ. τῦ : οἱ. Ογγίομδϑθ 4] ρω.. Ὁ ἜΕΟα νῦν του δἀᾶ χῶ 
(0 χῃ) .. δ] οἀάϊαο Ὀτὰρ ἠῃ Ογ. 768., αἸΒ᾽ 41 αγαπ. (38. ργϑϑιῃ 
αμώμον, 46. Δἀὰ τῆς κοινωνιας αὐτοῦ) τὴν (0 ΔΆ οἵὰ τὴ») 6. ἢ ("οὐ 
εὐ ἘΕΟΚΙῚ, 8] [676 οὐὴμῃ ἰΐ νγβ ρὸ ΘορΡ βυγαῖγ 4] τῶ Ογγ' ΟἿγν Τηάτι 
θδπι 8] ΑἸ γϑί Αὐρὶ 4]... Τὴ ΟἿΆ 0. ΑΒ 17. Ογγιϑδὴδ ἩΐΟΥ Αὐυρὶ.. 
816 Ογτῖοῖν ροῃ αγασῆν (οῃΐ880 τὴν 84) ροβί αγιοὺς 

16. ΡῈ γἱείοτίη παυσοόμαν Ϊ μν. ὑμῶν ὁ. Ὁ Ἔκ, (ἴθ Κα αὶ μῶν ροβὲ 
ποιοι" μι.) αἱ ἰοῃβ8 Ρἰ 6 (οοσίβ οβίθ θ8 081.) ἦν οὺρ βυσγυῖγ 4] ΟἸν Τηαχὶ 



444 ἘΡΗ.1, 11. Ῥχγϑοδῖυν ἰΐ8 δρ᾽γαα. ΟἸ τλθεὶ τααϊθείδβ. 

προσευχῶν μον, 11 ἕνα ὁ ϑεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν ]ησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν 
ἐπιγνώσει αὐτοῦ 18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῆς καρδίας 

δον π᾿ μῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, 
καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 
19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεϑος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ δἰς ἡμᾶς 
τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν» ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὑτοῦ, 

3,6. 20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐχά- 
οοὶ 5, 10. ϑισὲν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης ἀρ- 

χῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμδως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόμα- 
τος ὀνομαζυμένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 

. οα ψ: μέλλοντι, 22 χαὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ 

Ἔα τ ον αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 28 ἥτις ἐσεὶν τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 

δ αἱ νιοίοσίη Ηἶου Ατηθγβί αἱ .. ἢ οἷὰ ὑμων ὃ. ΑΒ" 8] ἔοσο!θ ἃ 

ξο Ογτΐομβϑδ Η]] ᾿ 

11. δῳὴ (ἴω. δο»ῃ) .. Β Ογτίμθ88715 δὼ [1 ἐν ἐπεγν. ὦ. 6. Βα4ᾳ οομἷᾳ (: : οοτία 
οοηῖγα ἰαδβίο8, 8] αἱ βιιηΐ, αἱ νά τ Οτθ}) 

18. καρδιας 6. ΑΒΡΕΒΘΚῚΙ, 8] Ἰοη6 Ρ] νυ αἱ γναϊΐγ οσιῃ ρρξϊ εὐϊδὲ μη]... ς 
(ΞΞ αὉ 32) διανοίας 6. τηΐη νἱχ τι ΟΥγγθοῦ Τηάγὶ Οδς [8 17. ΟγΥ 
ἰομβδδ8 ὁ ὑμῶν [ εἰς υδα ὑμᾶς .. Εα τνα οὐδατε ] τις ΡΥ .. ΕΑ 19εἰ 
ἘρΡἘ τι, ἰξετα (οἰ. ροβίϑθα: φια εδὲ 8.968 -- φσιαῖς ἀϊυϊξία 6) σὸ 518" οἰδεῖ] 
καὶ τις 6. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] ἴοσγα οἵπὴ νρϑὰ (οι. ἀδπιϊὰ 41) ΘοΡ βυσῖγ 4] Οὐοδί31 
Ογγίομλδα (ἢν Τηᾶγιὶ Πδῃι 4] Απι γβίτβ Ηΐου δ] .. 12 οἵὴ καὶ 6. Αβοῦ 
ΕἘα ὅ9. ἃ ὁ καὶ Δπι ἔπ [ο] ἃ] φρο Υἱοϊογίη ΑἸηρτβιθᾶ 

19. Βα οἵὴ ὑπερβ., ἰΐδπι 68. βεὰ Βαθεῖ τὸ ὑπερμέγεθος [ ὈΓΡα 4] ἀ 6 αὶ 
γίείογίη Απιδτβί εἰς μας 

20. ἐνηργῆσεν ς. ῬΕΡΘΚΙ, 8] αἱ νάϊ οἵη Εὺ8 Ογτβάϊο Ογγ μγ350 ΟΠ 
Τμάτι Ῥδπὶ δ] .. ἴῃ -γῆχκεν ο. ΑΒ Ογγ οιδθδ ῬΊΌΘΟΡ 988 (:: ᾿βίογυῃ 
[αϑιΐατη δυοίογί[α8 60 βιυβρδοίίοῦ δδί αποᾶὰ Ομ θ8 ΡΓῸ ἐκαϑισεν γθρο- 
βυθγαηΐ καϑισας) [ ἐν .. Ἐα ρῥτγδοίοσιηϊ πὶ [ ἐκαϑυσὲν 6. ΘΕΕΒΘΚΙ, Δ] 
Ἰοηβ8 Ρὶ]ὶ ΟἿγν Τηάτι δὰ ΤῊρΡἢ Οος, ἰΐοτι ἃ 6 αὶ 50 Θ0Ρ 5υγαϊγ 4]... Τὼ 
καϑισας α. ΑΒ 17. 28. δ7. 80. 4] ἔογοῖ9 Ἐπ (εἰ. ἀθπι466) ΟΥΥ Ομ888 ἐς 
βά1Ὸ ΟὙγθγοο ῬΊοοορ οδεχί, 1 ἢ να νιοϊοχίη Ηἶοσ 4]. Ῥυβδείοσθι αὶ 
11..28. δΊ. 80. 4] ΟΡ 4] Επ8 (εἰ. ἀθιι466) Ῥγοοον ρῥρἰδ' δἀὰ αὐτὸν] 
ἑπουρανιοις (σαοίενεΐδιια ἃ γα Ρ δ Ρ]) 6. ΑΡΈΕΘΚΙ, δἱ ρ]ογ Ογγίοι οἱ 
δὰ 4] μὴ ἰΐζοιη ἰδ νρ ῥμὶδὶ }].. Ἰωὴ οὐρανοῖς ὁ. Β 8] γἱοίοτί ΗΠ] 

21. π εξουσ. κ. αρχ. 

28. τὰ ο. ἘΠῸ ΟΓἿ}} 8] ἸΟΏθ6 Ρ] ΡΡ ρὰ.. ς (ΞΞ ΟὉ 332) οἵχὰ ὁ. ᾿ηΐῃ, νἱὶχ τοῦ 
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1. 

1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρ- ὁοἱ ς, 18. 
τίαις ὑμῶν, 2 ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ 9οἱ 3,1. 
κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ 
πνεύματος τοῦ γῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειϑείας, ὃ ἐν 
οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεσεράφημέν ποτὲ ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς οοι 8,6, 
σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ ϑελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν δια- 

ψοιῶν, καὶ ἥμεν τέχνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί, 4 ὁ δὲ ϑεὸς 

πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν 
ἡμᾶς, Ὁ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωο- οοἱ 5, 18. 
ποίησεν τῷ Χριστῷ, -- χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, -- Θ καὶ συνήγειρεν .,50. 
καὶ συνεκάϑισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 1 ἕνα ἐν- 
δείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος 

τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν Χριστῷ ]ησοῦ. ὃ τῇ 

--«. τ... οὦὧὔὖδθρᾶᾶόᾶόᾶθᾶθΤθἂΤᾶΡθᾶἂᾶΡᾶΌ... 

Π. 1. ἀμαρτ. (Β ἐπιϑυμιαες) ὑμῶν (Α ἑαυτῶν, ε Δη[6 αὖ' ΔῸ ἱρβοῦ υἱ νὰτγ 
ἰπβουῖο) ὁ. ΒΌΕΕΘ 8] ἔογο ὅ γν γα οἵη Τμαγὶ οὐχὶ οἰόοσα Σ οἱ Ψὶο- 

τοχΐη εἰς... ς 49. οἵη ὑμῶν (:: αὖ ν. ὅ. υδὶ πθ6 ᾿]δίατη οδὲ ἡμῶν Ὠϊδβὶ 

ΟΡ 507 8]) 6. ΚΙ, ἃ] Ιοῃρθ ρΡ] δΔ.Ρ ΟἸγῖχι οίθοια δὰ ΤῊΡΗ Οθ6 

3. ποτε... 1, οἵα. Οὗ δας Ιρηϊμίροιϑθθ αὐ ἐνήργεε ἐν τ. υἱοῖς τῆς ἀπειϑ. 

8. χα ἡμεῖς (ΑἸ υμ., ἘΑΘῚ, 8 οἵα κ' ημ.) παντ. (78. δηῖθ ημ., 1 νν 

δΔΙῖᾳ Τότ Ατηθτϑὲ οσ)... Εὐσίαῃ ἃΡ Αὐξ 6ἐ πο08 ἐξ οφϑιηθ8 ] ἡμὲν (εἴ. 
ΟἸθα Ὠϊὰ Οδγ Τμάτι δῖα 81) .. Β 8412 Οτό οδί οι 181 ἡμεϑα | τέκν. 
φυσει (109. οί ΟἸθλ οἱ φυσι.) ὁ. ΒΚ 8] Ἰοῆρο ρὶ ΟΥϑ Οἢγ θὰ ΤὨΡὮ 
Οοο.. μη φυ. τε. δ. ΑΠΕΕΘΙ, 8]8 ἱΐνρ οἷς Οὐ ἢ]ὰ Τμάτι ρρ δὶ 

4. ΕΑ 813 ἃ 6 αὶ ροῸ ρΡΗΪδὲ τὴῦ οὔ αὐτοῦ (841 ΟὙΤὮΓΒΟΣ φῃΐα αἀγαε. ΡΟ") 

ὅ,. 18. 118. Ογγνλγϑο3 "Ὁ ογὴ ἡμας Ϊ τοὺς (Β δορΡ βυγπῖγ 4] ρὑγϑϑηὶ ἐ») πα- 
ραπτ. (ὈἜ ταῖς ἀμαρτιαις, Εα βὶ τὴ -τια) .. Β δᾷᾷ καὶ ταῖς ἐπιϑυ- 
μιαὺς [ συνεζωοσπ. (ΕΥ̓ ροὸ 8] δὰὰ ἡμας) 6. ΑΡΕΕΟΚΙ, 8] ρμίοσ ἃ 6 (8 
νἱὰθ Ροβί) δὴ ἀθιηϊὰ 4] ρὸ βυγυῦν 4] Τῃᾶτγιὶ δἱ Ηΐοσ Αὐρὶ 4]... ἴη δὰ 
[ἐ»] ο. Β 11. 18. 118. νῷ (β64 ποῃ δὴ 81) β'ὶ (σμπι ὁ ἴπ) οορ ΟἿγσ Ῥϑτῖὰ 
ΡῬΡ᾽δὶ τῶι | χαριτι .. ἜΒΑ ἀ δ  ρὶ ναὶ (ῃοη δῖα 81) ν]᾽οίοτῖπ Αὐρ' 8] 
Ργϑϑι οὗ (Ὁ Ἔ ου τη), οἵ. γαρ οἱ δὲ δαάίταν; 7.16.6 ΟἿγ Ἠΐ] οἵὰ χα. 
ε. σεσ. 

6. κα ρὶ ͵ίεἰοχίη ἨΙ] Αὐρ3 (1 Βα 6) οὔχ ἐν χῶ εὖ 

7. τὸ ὑπ. πλουτος (6) ς. ΑΒΌ Κα 17. 617." ΟΥὶ (βεὰ Οτϑά τὸ υΖ΄. 
πληϑος) ἘΠπιβριδγοῦθ ς τὸν ὑπερβαλλοντα πλουτον ς. Ὁ ΕΙ, 8] ΡἈΪΘΡ 
Οτ᾽ σἂν Τμάγξ 4] ] ΡῈ ἐν τή χρῆστ. Ϊ ὉὈΓΕαὰ ἂε αὶ ΔΘίἢ το οσὐὴ 1 (5ΥΓ 
ΔΘΙῺΡΡ δηΐθ χω) 

ΑΒ 



44ἪὁἪῈ ἘΡΗ.2,9. Οταίϊα 88]ν}. αἰ θπΈ 168 ΟἹ] τὴ 4 ἀ60 8] 1 οηἱ 

γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ 
ὑμῶν, ϑεοῦ τὸ δῶρον 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται" 
10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισϑέντες ἐν Χριστῷ ]ησοῦ ἐπὶ ἔρ. 

οοἱ τ, 10, γοις ἀγαϑοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ ϑεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατή- 
σωμεν. 

11 4ιὼ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔϑνη ἐν σαρκί, οἱ λεγύ- 
Κο 3, 36. μδνοι ἀχροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιή. 

του, 12 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι 
Ἐς τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαϑηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, 

ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄϑεοι ἐν τῷ κόσμῳ 18 νυνὶ δὲ ἐν Χρε 
στῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἱ, 
ματι τοῦ Χριστοῦ. 14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνῃ ἡμῶν, ὁ ποιήσας 
τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 1 τὴν 

8. χαρ. ε. σεσωσμι. .. Ὁ ἃ 6 (ῸΡ ΒΥ 816 δεῖ αὐτοῦ (600 οἱ) χαρ. 
σεσ. ἐσμεν ] τῆς 6. ΑὉἜΚΙ, 8] Ἰοηρα οἱ Τμάτγιξ θδπὶ ΤΉ ΡΒΟοπι 060 
.. 609 [ζπ οἵὴ ο. ΒΌΕα 841} ΟἿγν ΤῊρἨΗϊχὶ [ ὈἙΕα 8] ἔδγϑ! ἃ ὁ ἔρ ΟἿν 
ὁοτὰ Πδτὴ ΤῊ ΡΒοοτα Οροῦοι εξ ἡμῶν  Τῃ (ϑε. τὸ δῶρ.), 6 3:2 (καὶ 
τοῦτο εἰς ϑοὺκ ἐ. ἔργ.). Οφίοτατα οὗἩ Βὰς Ῥο]γο31 ;: εἰδότες ὅτε χάριτί 
ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλὰ ϑελήματι ϑεοῦ διὰ τύ χυ. 

9. καυχήσηται... Βα - σεται 

10. χῶ τὸ (βγγ τῦ χῶ, νῃ δά αἸἱᾳ Τογύσιδγο γἹ͵Ἱοίοσίη 8] οτὰ τὺ) .. Εα αὶ 
κυρέω, ἃ 6 ἀοπιῖπο 7168ὲ ἐπε... Ἐα 8] ΟἾγὶ Τηάτὶ ἤδη ἐπ | 

11. διο ἃ ε Μοϊοηθρίρ "918.  ε811. Ὁ141}48 ὁ01ὴ) μγημονευετε (Μοὶ ΡΙΡ ϑ18 
Ὠ1411485.. ἐυογτες, ἃ 6 πιδηιογίαπι ἠαδεηξεϑ) οτὸ (Μοΐοη θΡίρ 818. 311 0γη) 

ποτ. υμ. (πο. υμ. νἰᾷθ ροδβῇ) .. Εα αὶ δια τουτὸ μνημονεύοντες (( γό- 

οογάηπιῖηῖ) ὑμεῖς οἱ ποτε τα. Οἵ εἴ. ὙἹοιοτίη : νοϑ, ἐπηιῖξ, φμὶ αἰϊχμαπάο 

ἐγαϊΐδ φοπίε8 ἴα σατο οἷο [ ποτὲ υμ. 6. ΑΒΌ ΘΙ Ὲ Δ] ἃ ὁ ἔνρ ἢ) 141}48 
Ογεβάτο ἢ] 4 Ηΐον Ατηὺ 4] .. ς '“ι. πο. ο. ΚΡ ΕΘ)ΕΙ, δἱ ρῇοσ 5Ὸ ΘὺΡ 
(αἴεταᾳ πο, ροδβί εϑ».) ἃ] Μοϊοηϑρὶρ 018 4] τηὰ ἰζοπλαϊδὲ τη χεεροποιήῆ- - 
του .. Ὁ“ Ῥὰ Μοϊομϑρίρἢ 511: ἤτω 

12. τω καιρ. 6. ΑΒ0 "ΕΘ 8] ἃ 6 ἢ [0] 8] Ογνβάτο Μοΐοῃ θρίρῃ Ὀ18 ΟἸγθοπι 
Ὑὶοϊογίη ΗΐδΓ Αὐς δ] .. ς (6090) ργϑϑῖη ἐν 6. Ὁ ἜΕΙ, ἃ] Ὀ]οσ νᾷῇ (οἰ. 
δὴ [Ὁ 81} ζ[ὸὺ ΟΡ 8] Οἵτ ὁδὶ 141} 45 4] τᾶ Τοτὶ 8] τι (:: ἔν ὁ. καέρω 

Β86 06 ἰᾳχμοίαμῃ οὐ ἴῃ δΥν δὲ δρρ, 868 ΓΣΑ͵ΙῸ 8 ἰθδβ1Ὁ δ]ῖα δοϊθοίιτῃ 980) 

Ι τ. διαϑ. (Ὀ141113 [Ὡ08.1328] ΑἸῊὉ τ. δ. ροβῖ ἐπα77. Ροῃ) τῆς (Τοτί δἱ 
και τῆς) ἐπαγγ. .. Ἐα ἀπ" ὁ ([ οἴι8) αὶ Τεσῖ δἱ δᾷὰ αὐτῶν [ αϑεοι .. Βα 

αϑεοι } κοσμω .. Ἐὰ καὶ δα τουτω, ἰΐϑιῃ ἐπ λος πιμπᾶο ἃ ὁ ἔνα 

18. 1, 1γἰδὶ Τότ νἱοϊογί οτὴ τ... ἀἰ8᾽ 4] ῥῬδας Ϊ εγ77. ἐγὲν. 6. ὈΕΕΟΚΙ, 8] 
Ιοηβο Ρὶ ἃ α αὶ νυ ϑϑὰ διίᾳ 4] Οἂν Ἐπάγι δι ΑἹ .. [1 ἐγεν. ε77. 6. ΑΒ 
8] ἔνᾳ ξο Μείοη ϑρίρ!ι Ὁ 141148 Επ8 66180 Οὐυγν εΕἰδρθϑοὺ ρος δά! 100 [γ 'πὶ Το τί 
8] τὴῦ | τοι! (Β οἵ) χὺ .. λίοἰομθΡρίρι αὐτου 
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Υ͂ » “- Α ) “- νι ’ - 3 “- 2 ,’ 

ἔχϑραν, ἐν τῇ σαρχε αὐτοῦ τὸν νύμον τῶν ἐντολῶν ὃν δογμάσιν ὁοὶ 3, τι. 

καταργήσας, ἴγα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 
- ΕῚ 4Ἁ ’ Α 

ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἐνὶ (ὧι 1, 30. δε. 

σώματι τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποχτείνας τὴν ἔχϑραν ἐν αὐτῷ. 
- “- Α ᾽ 

117 χαὶ ἔλϑὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην "ἘΦ, το. 
ἘΝ ] ᾽ ζ ’ Η 

τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι πὸ δ᾿ 
3 «8 ’ Α Α ’ Α« Ἵ 3 ᾿ 3 Ἁ ’ 

ἐν ἔνι πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19 “ρα οὖν οὐκέτι ἐστε ξένοι 
«Ὁἄ ἊΜ ἐ , 5 «« - .«- 

καὶ πάροικοι, ἀλλ᾽ ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ ϑεοῦ, 
Α - ᾽’ "» Α 

20 ἐποικοδομηϑέντες ἐπὶ τῷ ϑεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφη:- 
-“ » 2 ’, » “ “Σ “- 1] ; τ “- 4, 16. τῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα, ὑδξ , 
39 Ὶ , ᾿ 3 Α ΟΝ 3 ’ 3 

οἰκοδομὴ συναρμολυγουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22 ἐν 
τ Α -ν ΓΟ - [ὦ 

ᾧ καὶ ὑμεδῖς συτοικοδομεῖσϑε δἰς κατοικητήριον τοῦ ϑεοῦ ἐν 1993, δ. 

πνεύματι. 

16. ς (μοη ΟΡ» 82) λύσας ᾿δτὴν ἔχϑρ. οἷς, [μη λύσας, 1ὅτ. ἔ, ἐν τ. σ. α.; 
Ι Εαὰ ἐκϑραν. Τΐετι ν. 16." καταρτίσας] ἐν εαυτω 6. ῬΕΟΚΙ, Δ] Ἰοηβ9 
ΡΪ (ἃ 6 ἐπ 86 ἵρϑο, ἢ καὶ τὰ ἐπὶ δεπιείΐρδϑο, νᾷ ἴη δβεηιείέρϑωηι; ἰἴθηι ὑὶ 86 ἦμ8ο 
ὅο βυγυῖ 4]) ΕΠ Β11 8.381 ἘΠ ρΡ  ρῃ}858 Ογγῖμθ81δ6 6 0165 Α1ῃ38 ΟἿν ΤΗάνι Ἰ)δηὶ 
ΤῊΡΉ Οδο .. [μη ἐν αὐτῷ 6. ΑΒΕ 8] ἴθγ919 Ῥχοσορῃίοθμα ,ν 1636 (50. ΘῸΡ 
ΑἸΔ1 ΕρΊρᾺ "68 Τῇ 11 οἢ) [ καωον .. Καὶ καὶ μοόγον, Βα κοι» 

16. Κι, 8] τῶὼὰ ἀποκαταλλαξει κα 11δ. ἐν ἑαυτω, ἰἴοιη οἀά]αὶ ορ ΗἾΟΡ 
ἰτνῷ 0 5ΥΥΡ (ΒΥγ οτοὴ ἃ] ρρὶδῖ χὰ (ηοη Τοῦὶ ΗΪοΓ Α]) 

11. εἰρήν. Β66 6. ΑΒΗ (Ὀ ἢ [8 εἰρηήγή) ΕΡα 84] ἰΐ νᾳᾷ 0 6ο} ἐθ{}ν}}}" Αγγὴ 
ΕΒΡΕΒΣΤ ρὲρῦ Ῥγοοορθ88 Ογρ Ψιοίογίη Ηἱὶ αἱ ριὰ... ς οἷν 6. Κιὶ 4] Ὀ]0 

ΒΥΣαΙΣ 4] Ὠΐ41}62 ο159 Οσηδι3ν, 56 Εἰ. 8Ρ5528 ΟἿν Ἡμάτί αἱ “νι θα νο ἢ 

18. 1, 87. ἃ] ΟἿν (πὶ δι 012) οἵὴ οἱ 

19. ἀρα ουν (ἰΐ γε ἐγ9ο ν6] Ἰΐίαφιθ) .. Ἑαὰ οτχὰ οὖν [ αλλ (μ. ἀλλα) ἐστε 
(65) ο6. Αβου βεα 81. 11. 18. ἴ νῷ μοὸ Βδ5 νἱείϊογίη Δ] μι .. ς αλλα 
ς. ὈΡΕΠ, 8] ἴον ΟῸΡ βυγπ 4] ρρδγ τὰ ογίπιαγε Ηΐον ΑἸ} σιν 
πολ. ο. ΑΒΟΡΕΡΑ.. ς ἴῃ 49. συμπ. ο. Β""ΚΉΠ, 4] ἐθγίθ μεν (ΑΒ 
-λειταῦ) 

20. 4." Μοϊοηΐοτί (Τοῦ, Αθβία! Βϑογοίοαθ') οἷ καὶ πφοφ.} ἄκρον. (ὁ. 

Οτϑ Δ] ρπι)... Ὁ ἜΡα (νυν τῶι ρρ͵]8) ΟΥἱ' ᾳυΐάαπι ἂρ Εὔυω!. 9. 10,4. ΟἸγίχί 
δἀὰ λιϑου [1, ἃ] ἀκρογονιαιου | χῦ τῇ ας. ΑΒ κα] ἔνᾳῳ μο οον Ογν" Τημ}ι 
Ατδεϑὶ Ηΐογξ Αὐρ886Ρ9 4] τηὰ .. ς ἔῦ χὺ ὁ. ΟΡΕΡΟΚΙ, ἃ] μεν ἃ ὁ κΚ Ν᾿ ΚΡ». 
αἰτ 4] Ῥε- [αδἰθχροβῦ Ογἱ ΕἘπι8Ρ8 Ὀΐ8. 4] τηῦ (ΟΠ γἰχι οη ε) νείογί ΗΠ ον 

21. πασα ᾿ς. ΒΡΕΕΟΚΙ, ἃ] Ἰοησθ 0] Ρε-Ἰυδἰοχροεῦ (]6.ὴ αἱ μι.., ς (90) 

δἀὰ ἡ ς. Α΄ Δ] πιὰ Ομτίχε ΤῊΡᾺ 

22. τοι (4] οπ) ϑέου .. Β τ. χριστου 



443 ΕἘΡΗ.8,1. Βοὶ τιγϑίοσίυτα ἀ6 χοϑηΐίαηι γοοδέομῃρ. 

Π]. 

ἐν 1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿ἴησοῦ 

ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν -- 2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χά: 
θκ, 1, ρίιτος τοῦ ϑεοῦ τῆς δοϑείσης μοι εἰς ὑμᾶς, ὃ ὅτι κακὰ ἀποκάλυψιν 

ἐγνωρίσϑη μοι τὸ μυστήριον, κκϑὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς 
οὐ 4,8. ὃ δύνασϑε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσιν μον ἐν τῷ μυστηρίῳ 

τοῦ Χριστοῦ, Ὁ ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐχ ἐγνωρίσϑη τοῖς υἱοῖς τῶν 

0011,36. ὠνθρώπων ὡς τῦν ἀπεκαλύφϑη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ 
προφήταις ἐν πνεύματι, 6. εἶναι τὰ ἔϑνη συνχληρονόμα καὶ σύν- 
σωμαὰ καὶ συνμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐ- 

0011, 35. ἀγγελίου, 1 οὗ ἐγενήϑην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος 

.---.. 

ΠΙ|Ι. 1. χὺ (ὁ χυριου) τ (81 ΒΥΥ Δ] ΡΡ 8411ᾳ εὖ χυ) .. Ὀ᾽Εα ἃ ὁ δὶ δΔοῖμυδ' ὁ 
τὺ .. ἀἰδ' ΑἹ] [ἐϑνων .. δΔἀάυπὶ πρεσβευὼω (0ΕῈ 10. 8] Ατηθγδβίθοι, ἃ α 
»οϑίνἴο) οἱ κεκαυχήμαι {11. 41). Οοίετγαμ οὗ ας Ογοδεῖδδ; σολοικισμὸν 
δὲ νομέζω γεγονέναι ἐν τῷ τόπῳ. δέον γὰρ αὐτὸν εἰρηκέναι Τούτου 
χάριν ἐγὼ Παῦλ. -- ἐγνώρισα τὸ μυστήριον. ὃ δὲ φησί Τούτου χάριν 
ἐγὼ Πα. δέσμιος, κατὰ ἀπ. ἐγνωρίσϑη μοι τὸ μυστ. Ἑῤΐε 

ὥ. τ. οἰκονορι, .. 1, δ8ἃ μου τ. ϑέου (υ οἜΕα ἃ α αὶ ρΡὺῸ δῃΐθ τῆς 
χα. ΡΟ})}... Α αὐτου, ΤῊΡ]) ΑἸ τβεῖχὶ οπὶ 

8. οτι κατ. αποκ. .. Ἑα ἔξ ρΡὸ χα. απ. γαρ .. Β ἃ 6 γ)ἱοϊοχίη (Ρ]Δὴ0 
οοπΐρ κα. αποκ. ὁ. Δηϊορ 6888) Απλγϑὶ οτὴ οτν, δῖηο [μη [ο1.]] ἐγνωρε- 
σϑὴ 6. ΑΒΟΌ ΕΟ αἱ τι ἴξ νυν 50 οορ βυγῆί 8] Β8}1} ἀρ ε1: ΟἹ Ογε 
ΒΔ 125 ἃ] γηὰ [χε }}ὺ ΝἹοίοτίη ΑἸ τί αἱ .. ς (Ξε αὐ ὅ2, βοὰ 67) ἐγνω- 
θσὲ ς. Ρ̓ ΕΚΙ, Δ] Ρ] δϑί υἱγ 4] δι ἰχὶ ΤῊΡΗ Οδο [ Ε μυστεριον | 6 
ολλιγω, ἰΐδιη 8] 1ὶ 

ὅ. ἐτέραις ὁ. ΑΒΟΌΕΕΘΚΙ, 4] ἔεγοῖθ 1 νρ ΡῸ ΒΥΓ 4] ΟἸοη3 ΟΥϑ ΟΥγΈΓΞθῸ 
Ογγίοιθθθ ΘΙΠΘ51111 4] μηδὲ τη... ς (ΞΞ ΟὉ 82) ΡΥϑοῖη ἐν 6. ὑϑο αἱ ναϊΐν 
τηἶῃ ΘῸΡ ΒΥ.Ρ 4] [ Οτ' (8βοά88θρΡ6 ῃαθοι) Τηῃάγίθα οχὴ αγίοις, Β οπὶ απο- 
στολοις] ΡΕΡΑ 8}3 ἀ 6 ἢ αὶ ρο ὁορ ΤΏΡΕ Υ᾽Ἱοείογίῃ ΗἹ] ἃ] αὐτοι; αποστ. ] 
ἐν (Εα Οἢγν δἀὰ τω) πνειμι. (}Ὲ 8] πιὰ νυ τηῦ 1486 δΔἀὰ αγεω)} 1υὴ αγιοις, 

6. συνκληρ. δ. ΑΒῬΕΕΟ .. ς [μη 49. συγκλ. ς. ΒΓ ὌΚΒΙΙ, οἷς | συνσωμα 
6. ΑΒΡΕΡΑ.. ς μη 49, συσσωμ. ὁ. Β"σκι, οἷς [συνμετ, ὁ. ΑΒ ὌΡ Ἐα 
οὐ ς πη 49. συμμι. ο. ΒΡ ἜΚΙ, οἷο [ ἐπαγγέλιας 6. ΑΒΟΌ" Δ] ἃ 6 δὰ 
ἀδηητὰ [0] 8] “00 ΒΥγ 8] Οὐ Ογγίοιθθθ ρ 80 ΟἿγν (41 ὶ Θχρ]οδηβ δὰ 
του ϑεου) Ηϊΐον Ῥὲὶ δαδάμ]) .. ς (609) δΔἀὰ αὐτου «ας. ΟΊ ΈΕΟΘΚΣ, 4] 

ΡΙον ἴρ νρϑά οἰθἀἀ δα ροὸ βυγρ ἃ] Τῃᾶγι ἤδη 81 νι οἰοσυίη ΗΣ] Αἱ [ χῶ 
εὖ 6. ΑΒΟ ἃ] ἔνρ ρ0 60Ρ ΒΥΓΡ (εὐ ο.5) ΑἸ τϑί ΡῈ] 4] .. ς τω (Οτϑ Ογσ 
911) χῶ 6. ΘΕΡΟΚΙ, ἃ] μον ἃ 6 ρὶ ἃ] Οτϑ Ουγίομ οὐ πϑβί ἃ] τὴν Ὑἱίοϊοτίη 
ἯΠῚ 4]... βγγτ αὐτω... αἰ 4] 



Μγοίδεϊ δροβίοϊβ ἱπέοσ ρϑηΐθβ Ραυΐπβ. ΕΡΗ. 8,1. 449 

τοῦ ϑεων τὴν δοϑεῖσών μοι κατὰ τὴ» ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὖ- 

τοῦ. ὃ ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντω» ἁγίων» ἐδύόϑη ἢ χάρις αὕτη, (ὁ χε, 

ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασϑαι τὸ ἀνεξιχνίαστο» πλοῦτος τοῦ Χρι- ςοιι, « 

στοῦ, 9 φωτίσαι πάντας τίς ἢ οἰχονομία τυῦ μυστηρίου τυῦ ἀπο- ἐοὶ ν, κι 
χεχρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώγων ἐν τῷ ϑεῷ τῷ τὰ πάντα χκείσαντι, 

10 ζα γνωρισϑῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπου- 

ρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἢ πολυποίκιλος σοφία τοῦ ϑευῦ, 11 κατὰ ι,1ι. 
πρόϑεσι» τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ιησοὺ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν εν δ 
πεποιϑήσει διὰ τὴς πίστεως αὐτοῦ. 

Ἴ. ἐγενήθην ας. ΑΒΌ ΕΟ αἷ .. ς ἐγενομὴν ὁ. ΟΡ ἜΚΙ, Δ] Ἀ]ῸΥ ρΡ πὶ] 
τὴν δοϑεισαν ο. Ὁ ἜΚΙ, Δ] Ιοηρ6 Ρ] βυγθγ ρὸ αἱ ΟἸιν Τηάσί δ ΤῊΡῈ 

Οες .. αΡ΄ [βη τῆς δοϑεισῆς ο. ΑΒΟΡ᾿ ἜΟσ Δ41}9 ἰἴ νχῷ σορ οδιἰχὶ μρίδί 
(:: εὖ ν. 2.) 

8. ἐλαχιστοτερω (εἰ. ΟΥΖ οἰ6) .. ΕΑ 8] ἐλαχιστω [ παντῶν ς. ΑΒΟΡΕΕΑ 
ΚΙ, 8] Ιοῆβε ρὶ Οὐ 0)» 141155 Ἀϊὰ 4] τῶὺ .. ς (Ξξ αὖ 32) δὰ τω» δ. τηΐη 
τὴ 5ὸ Ογτγῆάι2)8 Τμάγι ΤῊΡὮ | αγέίων (4. ΟἸγοά αρ ΟὉ ανϑῳοωπων, Ατ- 
686] αποστολων, 46. Δἀὰ αποστ.) .. 12." 51 πιαγ ἡοΐοη ἰοτῖ (86 μ1}1]} 

ἰδία ἀθ τ 'ρ86 Τοσὶ) οἷὰ (609) [ αὑτὴ .. Εα ἔξ δἀὰ τοῦ ϑεου | ἐν ὁ. 

ΡΕΡΟΚΙ, 4] ἔοτϑ οἴμῃ ἰΐ νρ 50 ΒΥγᾺΪ ΑἹ 1}141155 Ογτῆ 128 14 Ογ ἙΒάγι 
1 8τὰ Αἱ ρρὶδι,, Τὴ οἵη 6. ΑΒ ἃ}3 σορ ] νυ" ευηγγελισάσϑαε ] το α. πλ. 
ς. ΑΒΕ" Ἐαὰ 8] ( δη τὸ α. πλουτο») .. ς τον α. πλουτον ο, δ ἜΚΙ, ἃ] 

Ρ]ον Ὁ 141᾽56 Ογγδα138 4] τηὰ 

9. [μὰ [παντας] : οχῃ α 8413 Ογγβά 128 ΗΠ] Ηΐεν Αὰρ (ποη Μοϊοπίθσε ὙἹοῖο- 
τὶν 4} τη)  οἐἰχογοόμια ο. [65110 [ὍΘ οὐ ..΄ς (ΞΞ 6Ὁ 52) χοιρϑώνια ο, 

Ρϑπο παΐῃ [ αἰωνῶν .. Βα Ε αὶ ΒΥῚΡ δὰ καὶ απὸ των γένεων  Μοϊοηίθεί 
οἷν ἐν (υταραϊ Βαθγοιῖθαδ ὧν ρυδθροβϑί(ομ θην) [ Ὁ ἘΠῚ ΟἸισίμοδβο Β6120] 

οἵὰ τα ἰς (ΞΞ ΘὉ 532) δα ἰμ ἢ, δια ζῦ χὺ ο. ΡΛ ἜΚΙ, 8] ρ]6} Β.ῪΡ «." 8] 
Οἷμν Τπάγὶ 1 8πὶ ΤῊρμῖι Οδο .. οἷἢ 6. ΑΒΟΡ ΕΘ 8] νν ρ] Π)141155 Βλ8 3.9 

Ογνβά!25 )1ὰ Μοίοι οτὶ Ἠΐοτ Απιθτϑὲ 81] πὰ (86 ἃ δρμῃόβοοῦα ναϊγ 
γιοϊογ) 

10. »υν (εἴ. ΑἸ ΟἸν Τπάτγι βονοσίδηθδί θδπὶ 4] ΗΪ6.5).. κὰ ἀπ ἔνε ΒΥΥ 
ΔΥΘ ΟτΥ [οὉ δρ οι Μεϊοι οτί ΨΊοΙοΥ ἢ ἃ] τη Οἷὴ 

11. τ΄ χῶ τὸ ὁ. ΑΒο" 81. [16.4] αἱ νάϊν... Εα αὶ οἵὴ (ἔ οἵὰ ἰϑηΐαιῃ εὑ, ᾿ζειῃ 
ΒγΥ χιῦ).. ς 49. χῶ τῦ ο. ΟΥ̓ ῬΕΚΙ, ἃ] ΡΙ6γ ΑἿ Οδγ Κάτι τη 8] (ἰΐθπὶ 

8] ρδὺς ΟἸδμ ομιΐἷ880 {0 

12. τὴν 866 6. ΟΡΕΕΟ(δβ6α ΓΕ τ. προσαγ. κ. τ΄. παρρ.; Ἐὰ τὴν προσαγ. 

εἰς την παρρ.) κὶ, 8] ρον Ατῇ ΟἿγν Τπάσχί θ πὶ αἱ .. ἢ Οἷὴ (. ΑΒ 41} 

εν πεέπ. .. Ὁ" ἐν τῶ ἐλευϑερωϑῆναι. Ἐεάάπηϊ ἔ νᾳ Ηΐθγ 8] γΦιοίαπι εἴ 

ἀὐοοεδϑιπι ἵπ σοππαοηίία, ἃ α Παάποίαηι ὧι σοπβάεηπίίι οὲ ζἐδεγίαίοηι, αὶ  αι- 

δἴαπα ἴηι οοηπάεηπία πὶ οοπβασοηξία (ϑὶς), Υ ἰοιτογῖ ζδονίαίέηι εἰ αἀἰίξωπι ἐπ 

οοηπάοηπδα,, Αταῦτγϑὶ {δενίαίοπι ὧν σου ἀεηέα,, 6] {ἰδεγίαίεπι ἐξ αο- 

οοϑ8ιιηι. 
ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΕΒΕ. Ν. Τ. Ελϊὶ. 7. 20 Β 



ΟΟΙ 1, 11. 

4560 ἘΡΗ. 8, 18. Ῥεδοδίαν πὶ ργοδοϊδηΐ 46, οσαγὶταίθ οτηηῖαῦθ 

18 “ιὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς ϑλίψεσιίψ μου ὑπὲῳ ὑμῶν, 

ἥτις ἐστὶ» δόξα ὑμῶν. 14 τούτον χάριν κάμπτω τὰ γόνατα μου 
πρὺς τὸν πατέρα, 15. ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ 

γῆς ὀνομάξεται, 16 να δῴη ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὖ- 

τοῦ δυνάμει χραταιωϑῆναι διὰ τοῦ πρεύματος αὑτοῦ εἴς τὸν ἔσω 

ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν, 18 ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεϑεμελιωμένοι, ἶνα 
ἐξισχύσητε καταλαβέσϑαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ 
μῆκος καὶ βάϑος καὶ ὕψος, 19 γνῶναί τὸ τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς 

18. ἐνχακ. (ἐνκ. 6. ΑΒ" ὉἿΕ; [ὼ 49. ἐγχ.) 6. ΑΒ δἱὅ. ς ἐχχακ. 6. οὐ δὴν 
ἘΘΚΙ, ἃ] ΡΙΘΓ ὑγὴ τῶυ [τμῶν .. Ο 4]7 οορ στὴ (Βδγὶ πιθα) ἡμῶν 

14. πατερα ς. ΑΒο 17. 67." ἀδιηϊά δἱ οορ δοίμυϊγ αὐ Τμάοί Οἵ (εἰ. 
ἐδι161) ἘΤΡῚ ρ ἢ 550 ΟΥΤΆΓΕΙΣ ρ6116 Ογγίομδϑθ Ογγῆᾶϊτο 4] τη Ηΐοτἶβ (πο π 
αἱ ἴῃ 1[8ι οἀὰ δἀάϊζαμη δὲ αὐ ραΐγεηϊ ἀοπιῖπὶ ποβίιΐ 7. Οἶν., 888 δβἰτη- 
ΡΙϊοϊῖον «ὦ ραίΐίγεπι Ἰασοπάμππῃι, αἱ ἀεὶ μαίγϊβ ποθ ποῖ ἀομλῖπ ΠΟΒίγο 

Ι. ΟἼγ. β6ἀ οταηΐθ. ογϑϑίυγὶβ γα ομδ Ὀ]] Ἰθυ8 οοδρίοίυγ'") ἃ]; ἔθ ρυδθ- 

τηΐδβϑὶ8 ϑὲον καὶ ὨΪὰ ΜΙ, ἰΐθμᾳ ἔοσο 816 Β!ΡΡ198 (γϊ 6 ρμοδῇ) .. ς 
(6000) αἀὰ τοι’ κυιριοι ἡμῶν νῆσοι χρέστου (:: οἴ 1, 8. 6ἴ0) 6. ΘΕΕΟΘΕΙ, 

αἱ ΡΙαΥ ἰδ νῇ ρο βγγυῖγ 4] Ῥ5- δὲ ΘΧΡροβδῦ ΟἿγν Τμάτὶ Ὁ δ (δὰ ἢ. 1.) 

Ῥμοιπιδη8,16 4] Τοτὶ ΥἹοϊοσγίη [ωοἿΓ Α] 

16. ουρανοις: οἴ, ΝΑ αΒ597 Ρ5-]υϑίοχροβϑό Ο]Ἱοτὴ Οὐ ΕΡρῚΡ 398 ΟΥὙΤἈΓ115: 11δ 

Ογνβατο 4], 4] τι γὸ Οτεὰ Ερίρ},5ὅ0. 859: 940 Ογτῖομ (ἐν δε ουρανο) 
Τμάτι Ῥῃοίπηϑηϑ,16 4] τηὰ -νω. Οδίθγατη Ν,ΑΒ591 βῖς: ἀφ᾽ οὗ πᾶσα πα- 

τριὰ ὀνομαξομένη ἐπὶ γῆς καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

10. δωὴ 6. ῬΈΚΙ, 84] Ἰοηρα Ρ] ΔΑ] θη ΡΡ198. Ῥρ-Τυβίθχροβδ Ογοϑι16᾽: Α(ἢ 
Μᾶς ΟἿγν Ογτίομδϑε Ονγῆάτο Τηάτὶ Ῥ δ ΤῊΡἢ Οδο.. πῃ δὼ 6. ΑΒΟΕΟ 
818 ΟΥοϑοιοΣ ΒᾺ5 ΜοΙυΙγας ΟΥγον 118 ΟὙγμγβθθ 4] 1 τὸ σπλ. 6. ΑΒΟΡ ἜΕα 
ΟἿ. Αἱ (17. το πληϑος)ὴ Αἰ βοἀ ἘΡῊ .. ς τον -τὸν ὁ. ν᾿ ΕῚ, δἱ Ῥ]6Ὺ 
Ρ5-1υβίθχροβδ ΟὙγίομβϑθ ο(ἤάτὸ 4] γηι [ Βα ρ' Θ0ρ ἐν διναμει.. Μδὸ δυ- 
γαμυν, Ἰίθιη ἃ ὁ ἔὰᾳ Δ] αἱ εὐγίμέδηι 

18. ὁ ἐρριζομένον [ τ" ἐσχυσητε]} βαϑ. κι αὐ. ς. ΒΟΡΕΕΟ 4] ἴἴ νρ ρὸ 
ΟΟΡ Β8.ΥῪΡ 8] Ειβιμβαγοθο! ΑἸἢ Μᾶς Ογτίο δα ρ δὶ τὰ... ς ὑψ. κ᾿ βαϑ. 
ο. ΑΚΙ, αἱ ρ] 8γγ (8640 αἰείξιαο εἐ ργοζεπαάέξαβ, Ιοησίδιαο εἔ ἰαϊϊειιᾶο) δαῖτ 
Μᾶς ΟἿγν Ὑπάτί 4] Ηϊογῖ. Οὗ πὰς ΨΑ] πη δῖρΡ 198, τούτου χάριν κάμππω 
τὰ γό. μοι πρ. τ. ϑεὸν κ. πατ. καὶ κύρεον τοῖ! κυρ. ἧμ. τὸ χυ, ἵνα δῴη 
ὑμῖν ὃ ϑεὸς κατοικῆσαι τὸν χ) εἰς τὸν ἔσω ἄνϑρ., τουτέστε τὸν Ψυχις- 
κόν, οὐ τὸν σωματικόν, ἵνα ἐξ ξισχύσητε νοῆσαι τί τὸ βάϑος, ὅπερ 
ἐστὶν ὁ πατ. τῶν ὅλων, καὶ τί τὸ πλάτος, ὅπερ ἐστὸν ὁ σταυρὸς ὃ 
ὅρος τοῦ πληρώματος, ἢ τὶ τὸ μῆκος, τουτέστι τὸ πλήρωμα τῶν 
αἰώνων. 

19. "Εα ρῸ 00} οὁπὶ τὲ | τῆς γν. (τ. γ. οτὰ 11. [0] Βγτϑά) αγ. .. Α 8] ΒΡ 
8 Ἠ]ετῖ αγ. τῆς γν. (Απρ' βοϊοηπίΐαπι οαγεαξἐ8)  Β 18. 116. ἑνα πλη- 
ρωϑὴ παν 
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γνώσεως ἀγάπη» τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωϑῆτε εἰς πᾶν τὸ πλή- 
θωμα τοῦ ϑεοῦ. 

᾿ς 20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεχπερισσοῦ ὧν Βο 16, 5 
αἰτούμεϑα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 
21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς 
γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων" ἀμῆνγ. 

Ιν. 

1 Π6ᾳαρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπα- οδιῖ, αι 

τῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήϑητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης οἱ 8,15 
καὶ πραῦτητὸς, μετὰ μακρυϑυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 
8 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ 
τῆς εἰρήνης. 4 ἕν σώμα καὶ ἕν πνεῦμα, καϑὼς καὶ ἐχλήϑηπτε ἐν 
μιᾷ ἐλπίδι τῆς χλήσεως ὑ ὑμῶν᾽ Ὁ ες κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα" ΚΝ -. 

6 εἷς ϑεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ 

20. ὑπὲρ (ῬΕΕα ἴδ νρ ρμρίδὺ [ὁχο Ὑἱοίοτίη Ἠΐθγ] οπὰ) πάντα (Ἑ παν) .. 
Τπᾶγι δὰ ἢ. 1. οτὴ 

21. ε. τ. ἐκκλ. ἐν χῶ τὸ ο. ὈἮ" (πι816 δχαβουῖρβὶΐ Ε χῶ τὸ ἐν τ΄ ἐχκ.» 818018 
Β' 58 ἰγδηβροδί Σου Ὁ 5) ΚΙ, 81] Ἰοπρα ρ] 9ὸ βυγυὶ 81] ΟἿγν Τηάτι 

δτιηῖχὶ Τρἢ Οδο οδἰἰχὶ γιὲρ.. [μι ε. τ. ε. χκαν ἐν χῶ τὸ 6. ΑΒΟ 8] νῷ 
50Ρ Ἀ] ροἱδὲ τηὰ (Π δηηθομι ἐν χῷ δὲ τῦ τὴν δόξαν τὴν ἀληϑῆῇ λέγει, καὶ 
ἐν τῇ ἐκκλ. τὸ ὁμοίωμα) .. θὙ (οὔ εα ἃ ὁ ἔφ Μψιοιογίη Αὐλογδὶ ἐν χῶ 
τὸ καὶ (γ᾿ δὴ ἐν, ἰξ εἰς δἂᾷ 1.) τῇ ἐκκλ... 46. Οτὐοβ οἵὰ (69) ε. τῇ ἐκκλ. 
[ 609 του ανω. ο. Εα ἔα [0] (ἀ 6 ρρ 813 ἐπ οπιπΐα 8αφοιζα [ἰΐοτα αὶ 884 
δαὰ ἐ σοποταζίοπ 8) ϑαφοιμζογιηι) [ 61. 617." οπιὶ ἀμὴν 

ΙΝ. 1. Τοίΐχμῃ νϑύβαμῃ ᾿αυοὺ ΓροἷαῖροἸδυ6. Σξρτηαᾳα 6294 ΔΙ]παϊ δὰ 4, 4. 

2. πραυτητ. ο. ΒΟ αἱ αἱ νάϊν.. ς1. πραοτὴτ. 6. ΑΡΕΕΟΙ, Δ] ὁογίθ 
ΡΙΟΥ ΡΡ ταῦ; Κ ὑπακοῆς [πη ἐν (οὰ ΒΡ Β.], βθἃ ὕθῃ ἂΡ Μίαὶ ἀϑῳ 

Βοἢ) ἀγ. 6. 844 οοηἦε: Ἰά αυοὰ οοπῆγπιαϊ Οἰοϑειθῦ ἐφεσίοις μὲν οὖν 

τοῖς ἤδη ἐσχηκόσι τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύμ. καὶ δεομένοις τηρεῖν ταύ- 
την λέγεται ἐν ἀγϑπὴ σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότ. τοῦ πν. 

8. εὐρηνῆς.. ΚΙ. αγαπῆς 

4. κχαϑως καὶ .. Β ἃ] ἔογ610 νῷ (ποῦ ἔχ [0] 4]} ὸ 8] Ο}ιγ: Απιδτϑβὶ ἃ] 
ο1 καὺ . 

θ. καὶ ρζ (οι. Ισυΐϊπίρο θά ρι824 Ογοαι169 ΟΥγΒαΙΟΤ 4] ργῃ [τἰδι1 ὙἹοογῖἢ 
δὶ τη)... 818 ΒΥΓ 4] Επιδίαδγοβ834 (ἢ γίχι (ηοηθοτη8) [γἱπὶ ογὰ | ὁ ἐπι παΡ- 
των .. ὃ. 46. μεϊμίρο1304. (ρῃ ἐτοηλ829) Π141}38 Ογγβά!ο Ἠ!] οχη | χκαν 
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ἐν πᾶσιν. Ἴ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδύϑη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 

Ῥ 6 (68),10. τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. ὃ διὸ λέγει ᾿Αἰναβὰς εἰς ὕψος ἡχμαλώ- 

τευσὲν αἰχμαλωσίαν» καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ 
ἀνέβη «ἰ ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα τῆς γῆς; 
10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν 

1 00 13,»8. οὐρανῶν», ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν 
ἀποστύλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ 
ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12. πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων 
εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰχοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 

18 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέ: 

τρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν 
γήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερύμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδα- 

σκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν με- 

ἐν... Β 82. οἵ χαὶ Ϊ πασιν 6. ΑΒΟ 8] ἔοσχο9 οορ δοίμαϊγ 4γ Ογοϑῦ 
ἘυΒΡ 5591 ρεμιδγοβδέ ἐξργηηᾳ Μαγοθυβ2θο ΑἸ ΝᾺΖ Ερὶρῆ ΟΥτῆά:01 Ομγίσι 
(εοιητ: ὁ ἐν πὰ. ὑμῖν τοῦτ᾽ ἔστ. ὃ ἐν πᾶσιν οἰκῶν) ἃ Ηἶΐογ Ὑ᾽οιοτεὶ 
δ]... ΟὉ 52 δὰὰ ημὲν (600) ς. ΡΕΕΒΟΚΙ, 8] ἔογθ Ἢ νῷ ρὸ βυγαϊγ 4] 
Ή14] 158 Τγυδῖὴ ῬΒοιταδηϑ,16 4] ᾿γῖπῇ6 Ψ Ιου Σ ἃ] τη, ἰΐοη ς δἀά ὑμῖν 

6. τη ΟἼγόοτα ΤΗατί 413 Αὐη Ὀυβίταβ ᾿ 

Ἴ. ἡμῶν .. Β 81 Τπάτι ὑμῶν» 1 ἦ ὁ. ΟΡ ἜΚ δ] Ἰοηρο ρ] ΟἿν ΤὙπάτί δ] 
(41 ραὺς Ογτιβά!υ Ὁ γαρ. αὐτὴ) .. Ἰωπι οἵὴ ς. ΒΡ ἜΔΙ, 416 Π δπὶ 

8. ηχμαλωτευσεν (41 ἴογοῖθ αὐχμ.) .. Αὖν, 816 δοίῃυίγ (ροϑίθα ἐδωκας) 8] 
(ροβέβθβ ἐλαβες)ὴ Τηάγιοα -τευσας καὶ ὁ. ΒΟ ΕΟ ΕῚ, 81 [6Ὑ6 Ομλη 

ῶο Βγγυ αἱ Οὐ Ογυβά! ΟἿν Τμάτι 4] Ὑἱεϊουϊη .. ἴζπ 49. οτὰ (6 000) 
ο. Οὐ ἜΞΚΑα 17. 4] ἰδ νῷ οοΡ 518πὶ (1υ8ι418189. 51: Ἐν 5961102. οχ ΧΧ 
γνοίϊα8) [τἰμὶ Τοτὶ ΗΠ] δἱ τὰ (:: δὲ ἰΐὰ ΧΧ Ἰϑοϊΐοηο δαΐατη πὸ Ποῖ) 

Ι τοις ανϑρωποῖις .. Ἰορίταν οἵ. ἐν ανϑρωποις (Βα ο6[0) εἴ ἐν - πῶ :: εχ 
ΩΧΧ 

9. κατεβὴ (Τρ: ἐκατεβὴ) ο. ἀοὔρεεα 17. 46. 61." " 18. ἃ ὁ ναὶ δπιῦ 
ΠΟῸΡ β8ὴ: δοίμυϊγ Τμάγι Ουνβά!οῖ ΟἩγθοα Οϑοῖχι (οοηπὶ ὅτι χατέβη 
πρῶτ.) Ιτἰπὶ 1, οἱ  Υ Ἰοίοτῖη 4] τππὰ .. ς (ΞΞ Θ6Ὁ 8:2) δδὰ πρῶτον 6. ΒΟ ἴἊΙ 
Δ] ΡΙΟΥ ἔν ρο Βυγυῖϊ 4] Επδάθταδδο ΤῊ ἀγὶ διὰ 41] Ατηυβίτηβ α] (130. 
ΒΥΤΡ αἱ προτερονὴ | κατωτερα (ἸΒάοϊὶ ΟΥ' Εὐυδάθπι Ογγβάϊ01 χατω- 

ταταὶ ὁ. Ρ̓ἘΕα ἃ 6 καὶ 50 Β.Υ 819 Τάοὶ Οτὶ Εὐ8ρΡ88056 ρεάθιι ςἀά 1γἰη3 
γ᾽᾽οΐοτίπ [μοἱΓ 8] τὰ .. ς (6 Ὀ900) 1,.η δἀά μερή ὁ. ΑΒΟΡ ΕΣ, ἃ] υὐ να 
ΟἿ ἢ νᾷ 8] τι ΟΥἱ Επ18901101 ρεάθτῃα 6ἀ Ογγβά!01 4] τη Αὐρ3 4] 

12. ὈἾΕα τῆς διαχονιοις 

18. καταντησωμεν: εἴ. ΟἸαπὶ ΟΥ̓ 8] πιὰ... ἃ] ἔσο ΟἿΥ -σομὲν [ ὈΓΕΈα 
ΟἸ δα; ΟΥ᾽ οἱ οὐ [Εα αὶ ΟἸοια] [μοεἱ οπὶ το υνουῦ 
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ϑοδίαν τῆς πλάνης, 10 ἀληϑεύοντες δὲ. ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς " 3 
αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, Χριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ δ" ἰΝ 

σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συνβιβαζόμενον διὰ πάσης ἀφῆς τῆς οοι 5, 19. 
ἐπιχυρηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑτὸς δχάστου μέρους τὴν αὖ- 

ξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 
11 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς 

περιπατεῖν καϑὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔϑνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι 
τοῦ γνοὺς αὐτῶν, 18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμέ: οοι 1, ει. 
γοι τῆς ζωὴς τοῦ ϑεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ 
τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς 

14. α πίοι (ροδί ὠμεν) Β΄ Εα κυβια] Βα ἐν τή πανοιυργ.] τ. μεθοδιαν 
(-ιαν ο. [4] ΒΡ ἜΘΚΙ, 4] τῶ; ς ἴω 49. -εἰαν 6. ΒἾ ΟΡ ἢ Δ] Ρ]61)... Α 
τα: μεϑοόιας, ρτδείθγοδα ροβί τ. πλαν. ΔΔἃ τοι διαβολου :: οἴ 6, 11. 

1ὅ. αληϑ. δὲ... ἙἘα αληϑειαν δὲ ποίουντες, ἰΐοτη νογαίεηι αἰέϑηι ζαοσίοη- 
ε8 ἴξ νῷ [ ῬᾺ 4] αὐξησομὲν [Ὁ Ὲ6 ΟἸοπι οἵὴ ἡ | χε 6. ΑΒΟ 17. 67."" 
78. 14 Ογτίοιθθθ Β α.58,8 Τϑτη .. ς Ρύϑϑῖῃ ὁ 6. ΕΕΟΚΙ, ἃ] ρἷοσ ΟἿγ 
ἘΠατγί 4] 

16. συνβιβαΐ. ο. Λ(Β" ὃ οοτίε βὶς Αοὶ 9, 232. 16, 10. οἱ 4110} οὐ "Ἐα ({ἴ8 
οἴ. 1 Οο 2, 16. οἄογο ργδοβίδθαϊ) .. ς ἢ 49. συμβ. ο. Β("" οοΥθ) 
καὶτ, οἷο [Εα ἃ 6 αὶ δύῃ (ποῃ 98) [τἱπὶ 1 οἱ Ψἱοίογίη 8] οὶ χατ 
ἐνεργ. [ἐν μέτρο «. Κ Δ] δττὰ οἵη μέρους 6. ΒΡΕΕΟΚΙ, 8] ΡΙῈΓ ἃ ὁ ἔξ 
ὅο ΒΥῪΡ δἱ Βαβῖηββ Τηῃάγι δὴ 4] [χἰπὶ 1,οἱ Ὑἱοϊοσίη 41] τὰ... Θ΄ 
μέλους 6. ΑΟ 8] ν᾽ Θ0Ρ ΒΥΥ 81] Βαβϑὰ Ογυίομϑθθ Οἢν ΤΌΡΗΤΩΒ Ηΐον Αἱ | 
Κ οἵχὰ τοι σωμ. (6ῖ. ἐγδη8ρ) ἑαυτοῦ .. ὈἾΕα 8] αὐτοῦ 

11. λοιπα ς. Ὁ" ο ἜΚΙ, 4] Ἰοῆρθ Ρ] ΞΥγΓῸΓ ρὸ 41] ΟἿγν Τμάγσιε (,τὰ λοιπὰ 
ἔϑνη τὰ μηδέπω πεπιστευκότα λέγει) δὰ ΤΡ Οοο.. αὉ00 1.η 
ΟΠ «. ΑΒΡ Ἐ6 κ]ὅ ἃ α ἔβὶ τὸ νᾷ οορ 588} δοίμυϊγ ΟἹθη Ογγ ρῥρἱϑὶ (: : οὗ 
1 Το 4, 5.) 

18. ἐσχοτωμενον 6. ΑΒ ΑΙῺ (:: ἰδέα ἔοττωὴδ [6ἷ. ΟἹ διητοπξ οχ οοὰ ΑἸΙοχ ἥ 
ἐσκ. διάνοια] ρΡ]οταπια ο. δ᾽ ἴατα οοτηιπυίδία οϑὲ, οὔ ρος 9, 2. 16, 10.; 
πδς ΔΙῸ ἴπ ΟΧΧ δοίαπη 68, φαοιηδαιηοάυτῃι δ 78, 20, ῥγχὸ ἐσχο- 

τωμεένον Ἰοηρο Ρῥ]ογία ἐσχοτισμ. βου ρβαγαπ).. ς 49. ἐσχουτισμενου ς. 

ΡΈΡΟΚΙ, ἃ] υἱ νὰ ἐγ οἴπῃ ΟἸδ Οἢτ Τμεσι 4] πιὰ. Ογεδο δ᾽ αι γάτα ογ- 
ἴδ ναϊγ Θρηόβοοσγο; τε δὲ ἡ διάνοια -, τότε ἐσκοτῶσϑαι εὐλόγως 
ἄν λέγοιτο. οὔτ᾽ οὖν ἐν ματαίοτητι τοῦ νοὸς εἶναι δεῖ οὔτε ἐσκοτι- 
σμένους τῇ διανοίᾳ, ἕνα μὴ εἰς [ κα ΤἼΡΗ οπι οντες (ς ὄντες ὁ. Βα4 

ςοη 7) [ αγνοιαν .. Εα αγνωσιαν 

19. απηλγήκοτες (ἰ1ὰ Θτδαοὶ ἂρ Ηἰεγάΐ ; αποὰ δαΐοηι αἷΐ μὲ ἀσθρέγαι. 
ἐεα δεπιείΐρδοβ, Ἰὰ οδἱ ἀπηλγηκότες ἑαιτούς, τοῦ! 0 αἰπὰ ἱπ ατδθοὸ 
δἰ ηΐβεδὶ αυδη ἴῃ [,δἰΐπο : ἀεθρεγαπίεθ ααἷρρΡο ἀπηλπικότος ποπιΐπϑη- 
ἴας, ἀπηλγηκότες δαΐοτα Ηἱ δαπί ααἱ ρΡοοίᾳυδιῃ ρϑοραγνοσίπὶ πὸπ ἀο- 
Ἰοιὶ." ,ΕΧρτίιηδαναδ οἱ ροβδίπιι νοσυτ ὧ6 νορῦο οἱ ἀἱσαπι» ἀπηλ- 



4δ4ᾷ ἘΡΗ. 4, 20. Νονᾷ νἱίδ βδῃοῖῖβ τ οΥ  ΒῈ8 ΔΟΉΒΡΙΟΠΔ. 

παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεο- 
γεξίᾳ. 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάϑετε τὸν Χριστόν, 21 εἴγε αὖ. 
τὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχϑητε καϑώς ἐστιν ἀλήϑεια ἐν 

οοι 8,υ. τῷ ]ησοῦ, 22 ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν 
Α Α »Ψ Α ; Α 4 3 , - 

τὸν πάλαιον ἀνϑρωπὸον τὸν φϑειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς 

ἀπάτης, 98 ἀνανεοῦσϑαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 424 καὶ 
3 ’ ᾿ Α Ψ, ΑἉ " Ἁ ᾿ 2 

Οὧἱ 8, 10. γδυσασϑαι τὸν καιρὸν ἀνϑρωπον τὸν κατὰ ϑεὺν κεισϑέντα ἐν 

δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. 

“Ζδοὴ 8, 16. 20 Διὸ ἀποϑέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήϑειαν ἕκαστος μετὰ 

“Ρε 4, 5...) τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 26 ὀργίζεσϑε καὶ μὴ 

ἁμαρτάνετε᾽ ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν, 
21 μηδὲ δίδοτε τύπον τῷ διαβύλῳ. 28 ὁ κλέπτων μηκέτε κλεπτέτω, 

“- Α ’ 3 ’ .} Σ Α “- ’ Ν μ᾿ 

μάλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἀγαϑὺν ταῖς χερσίν, νὰ ἐχῇ 

γηκότες ἱπαο]δηΐα8 βίνα ἱπάοιοσίοβ) .. ῬΕΕα απηλπικοτὲς (Ῥα 
αφηλπ.). ἰίοτι ἀεϑρεγαηίεδ ἰὶ νῷ 80 ΒΥΤ ΔΙῚ δτὰ γ᾽ ̓οϊογτίη Ατοῦτεί ἃ] | 
πασὴς Ἀ. 1. 6. ΒΚῚ, ἃ] ΡΙοῦ νβ 30 ὁ0Ρ 588} ΟἸβῖω 8] τῶῦ Ηΐοσ Ατδσβδὶ δ] 

τ ῬΕΡΟ 78. ἃ 6 ἔ βαὶ Βγγυϊγ δυτὴ δηΐθ ακαϑαρσ. ρΡοη (Α εἰες ακα]ϑαρ- 
σιαν πασῆς εν πλ. νἱ[1086})  ΡΕΡΑ 39. ἃ «ε ἢ ρὶ Β͵ἰδῃξ ΟἸἹοτῃ Ρῥρὶδὶ πιὰ 

(που Ηΐϊον 841) καὶ πλεονρεξιας 

21. Εα ΤΗρῃοᾶ ἡ αληϑεια 

22. αποϑεσϑαι 'μας .. ΟΥ» δαροπέξε, ἨΔ] ὙἹἱοϊοσΐη 6] αἀερομῖίε υο8 

ἰϊοηαιια δϑίῃ [1, οἵ τὴν προτ. αναστρ. [ ὈῈ ἃ ε Τετί 1,εἱξ τὴν ἐπι- 
ϑυμιαν 

28. νὴ ("ἢ τοβεταυϊ -σϑαι) Κὶ 4] τὰ ἰνῷ 81 ταῦ ΟἿΥ 4] ρὑρ]δῖ ρ]) (που 
Τοῦ ἀνανεέουσϑε, ἰίοεα (-ασϑὲ ρτὸ -ασϑαι εἰ. ΒΚ 8] ΟἸοτἶ) ν. 84 
ἐνδυσασϑε (ἢ.]. ΚΡ ποῖ τοροβυΐ -σϑαι, 5αἃ 1ὰ ἴρβυτη τηϊμβ νυ] ] 6 ῃ- 
ἴ6Υ 8 Ὁ τηυΐϑίιπι δγα) [δὲ .. Β ἐν (δὲ ἐν ο00Ρ 858}),) Ἐὰ δὶ οἵὰ: δἶποὸ 
Π [δὲ] 

24. τῆς (413 ο.η) αληϑειας .. υΕὰ ἃ ὁ καὶ Τῆρμεά οἰπθ ΟΥρ δὶ (βου Τοτέ 

δὶ τὴ) χαν αληϑεια 

2ὅ. ς (μοη ςθ αν 2) αλληλοῖν βἷπε ἰθβίθ αὐ γὰϊΐγ 

20. οργεζ. .. Ἐὰ αὶ Δἀὰ δὲ [ ἐπι (᾿" 8. εν) τῷ ὁ. ΡΕΚΘΚΙ, 8] αἱ νὰ οτοη 
ΟἸθα 4153 ΑἿὮἢ ΕΡΙρ δὴ ῬὈ5- ΑἸ 338. ρ8 ΟἿν Τπάτγιξ διὰ (ει. ῬΡδγ829 
οὐθ51) 4], 1, οἵ τῷ ὁ. ΑΒ 

217. μηδὲ (αὉ) 6. πὸ οἴῃ 8] ρα ΟἹεπὶ 4] τῆι .. ς μῆτε ο, τη ΟὨγῖ 
ΤΒάγι... 8] Οὐ ΤῊΡΙ μη, νῷ ΟΥΡ αἱ ποϊέξε 

28. τὸ αγ. (δε οἵῃ Τογί) ταῖς χερσ. (τ. χ. οαχ 11. 67." ΟἸ6τα3) 6. 1, δ] 
Ἰοῆζθ Ρ] 8] ΟἿγ δὴ ΤῊΡἢ Οδο, ἰΐδη) τ. γε. τὸ αγ7. Β δῖχ Ατηδχϑί, 

ἴζοταα (ογά. ἰβίπτη σοπῆγτηδῃ!) Καὶ Δ] Ρ] 819 βγὺρ Τβάτί τὸ αγ. τ. ἐδιαες 
χε. (40. βγτρ τ. χ. αὐτοῦ) (:: αὐὰπὶ ἐδεαις οχ 1 (Ὁ 4, 12. ἰπ]δίυτα νἄθ8- 

ἴὰΣ ἴπτη οογτϑοίογο ρὑγοαϊ τ. [.δ.] χερσ. δὰ ἐργαξζ. δἀρορί(υτη) .. ἴῃ 
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μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος σαρκὸς ἐκ τοῦ στό- 
ματος ὑμῶν μὴ ἐχπορευέσϑω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαϑὸς πρὸς οἰκοδομὴν 
τῆς χρείας, να δῷ χάριν τοῖς ἀχούουσιν. 80. καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ ϑευῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσϑητε εἰς ἡμέραν ἀπολυ- ι, τ8, 

τρώσεως. 81 πᾶσα πικρία καὶ ϑυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ ὁοἱ 8,8. 
βλασφημία ἀρϑήπω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 82. γίνεσϑε δὲ 
εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καϑὼς καὶ οἱ 8, 18 ε. 
ὁ ϑεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. 

ΝῊ 

1 4 - ς Α 
1 Γίνεσϑε οὖν μιμηταὶ τοῦ ϑεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ 

- ᾽ - Ἁ 

περιπατεῖτε ἕν ἀγάπῃ, καϑὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ 0.53, Ὡ. 

τ. ιδιαις χε. (ῃδ6 6 δηΐθ ἐρ7. ΡΟῊ ΒΥΥ 8Γ96) τὸ αγαϑ. ς. ΑΡΕΡΑ 8171 νῷ 
8ο 6οΡ 88} δἱ Β88"» 486 Ναᾳχζήδὺ Ἰγαιηρδγδθδ Ηρ ν 4] (ΕΡΊΡ 95 ἐργαζό- 
μενον τ. ἐδει. χερσ. [βἷπε το αγ.] ἵνα δύνησϑε καὶ τοῖς μὴ ἔχουσι μετα- 
δοῦναι) [ ἜΕα μεταδουναν 

29. αλλα ς. Βο".. αλλ ο. ΑΡ Ἔσι:, οἴο [ ἀγαϑος .. Βα δα ἐστιν, ἰΐθιι 

Γς νμϑϑὰ οἷς | χγρειας 6. ΑΒΡ ΤΡ ἜΕΙ, 8] ἔοτϑθ οὐὴῃ 8πὶ ΓαΥ͂Ϊ Δ] ΘῸΡ ΒΥΓ 
αΪΡ 4] οὐδ᾽ ἂρ Ηΐδγ ΟἹ θὰ Οτοϑδιιδέ (ἢν Τηάγε δὶ 4] Ηΐοχ (.ἷῃ 1.8» 
(118 οὐ ἃ ρῥγορῖοσ θυ ρμοηΐβδιη τηαἴανς ᾿πίοσργοθ οἕ ροβυὶ αὐ αοαΐοα- 

ἐἑοπόηι πάεῖ") ΑἹ... αὖ΄' πίστεως ο. Ὁ ἜΓΕα 46. νῷ (ῇοη δ1ὼ αἱ, ἔπ" ορ- 
»ογίμηϊαϊί8 Πάεὶ, Τανὶ ἀο]ονὶ Μά.) ἃ 6 ἢ αὶ ἕο δγπιῶθβ Β88580}[88. ΝᾺΖ 
Απὶί οἱ Μαχϑό Τοτῦὶ Ογρ Υ]Ἱοϊογίη 81] τῶι [ ΕΑ ἐνὰ δοι, Καὶ “ν. μεταδιδω, 

ἵ, 8] ἐνὰ ἔχει 

80. ΕΙ, 4] ἔεγεἶθ ΟΥΓΌΓΞΒ5 ΒῈ5 Τηάτί λυπητε [ Ὁ ει ἜΒΑ ἀ ὁ αὶ β0Ὸ τὸ 
αγ. πν. [Ϊ τοῦ ϑέου .. ἃ. 49. Δοῖ ΕΡ᾿Ρ ἢ 398 963,18 ΟἿΣ οὐὴ 

81. ϑυμ. κι 007. δ. ΑΒΚΙ, 8] ἈΙΟΥ ρὸ ΒΥΓΟΙΓ 4] ρΡ τῆι... ΡΕΡ6 Α] ἰΐ νῷ 
ὁοΡ ΟἸο Ρ5-4..}}338 ΟΥρ α] οργῆ κι ϑυμὸς (γα εἰ ἱπάϊρπαίϊο). 6 ἀϊΐ- 

[ογθητία ἡϑυμοῦ καὶ ὀργῆς" εἴ Οτόδι86 [κ ἀρϑήτοῶωΤν 
82. δὲ ο. ΑΡ ἜΚΙ, 8] ἸΙοηρα ρ] ἢ νῷ οορΡ δδὴ βὺγρΡ Δ] ΟἿγν Τμάσγὶ δὰ 

ΤὨΡἢ Τοσὶ ΗΪοΣ αἱ... ὉὈ"Ἐα 413 ἃ ὁ (οσγαῖ 548.) αὶ οὔὐν, 20 Αγ δου 
ΤΡ τε... [μὴ (6χ δγσγ. 46 ἀ) οἵῃ ς. Β 415 ΟἹθαι Ὀδιαρδγδ39. 3868 Ο 60 ΡΕΕα 
ευὐσπλανχνοι [ο ϑε. ἐν χῶ .. 415 Απιϊοομῆϊ (βεἀδὅ ο χυρ. 617} ο θὲ. ἐν 
ΧΩ) 1)ΑτΆΡδτ329 ΤΟΥ ὁ χε, 8132 Ὑμπάγι ᾿διηργβῦδ ρὲ δὰ ἢ. ]. ο ϑέος, 3. 

νν Δ]Ϊᾳ Ρρ αἱΐᾳ ἐν χῶ (εν χῷ τὸ ΤΡ) ροβὲ ὑμὺν ροῦ  υμὲὴν 6. ΑΨα δἱ 

ΡΙ ἴξ νῷ 5ὸ οορ 88}} ἃ] ΟἹθπὶ Ογύ Ομτῖχε Τῆρμμβ Οοο Τοῦ Αππδτο ἢ 

Δ]... Οὐ 1π ἡμῖν 6. ΒῬΕΚΙ, 8] ἔσο δπὶ βυγαϊγ ἂρ Ογοϑίῖδδ (Ἤτοι 
Τμάτι ΠδιηΡΔΓΞ29. 888 ΤΉΡΙΗ,, Β᾽" ((6βἴ6 8010 Β4]) θαπι (δα ἢ. 1.) οἵ 

Ὑ. 3. ὑμᾶς 5.48 87. 18. 116. 415 τὰ σΔὲ δοιίμπίς ΟἹ οι ϑ0ῦδ οιὔϑέ ΤῊρΡΙ Υ]ο- 

[οσΐ ΑἸ ς 1, (ΕΣ δσσοσθ ἀθ 4) μας 6. ὈΚΕΟΚΙ, δἱ ῥἷογνν ρμἱ 
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᾿ 4 - ΑἉ - “Ὁ 

παρέδωκδν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Ὁ δῷ εἰς 

ὀσμὴν εὐωδίας. 
, - ΝῚ Α 

δο1 8,5.15. 98. Πορνεία δὲ καὶ ἀκαϑαρσία πᾶσα ἢ πλδονεξία μηδὲ ὀνθμα- 
, » δ᾽» , , ς» 4 - 3 ’ 4 

ζέσϑω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἀγώις, 4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωῶρο- 
λογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 
- - - “᾿ Ἅ 

Ὁ τοῦτο γὰρ ἴστε γιρώσχοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἡ 

δ δ Ὁ πλεονέχτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐχ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ 
’ « ἊΣ - 4 - 4Ἁ4 ε - “ - 

5 δι», 8. βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ. ὁ μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κεροῖς 

πον δ. όγοις᾿ διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς 

ι ἵν δ, 5. ἀπειϑείις. ὦ μὴ οὖν γίγεσϑε συνμέτοχοι αὐτῶν. ὃ ἦτε γάρ ποτε 
σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν χυρίῳ᾽ ὡς τέκνα φωτὺς περιπατεῖτε, -- 9 ὑ 

046, 38. γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαϑωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 
Ἀο 13,9, ἀληθείᾳ, -- 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ, 11 καὶ 

ΟἸεν Τμπάτε 4] ρρἰδῖ τη  υπ| ὑμῶν 6. Β 87. 18. 116. ἂχ ΒΑἢ δαί μυῖγ ΥἹοίο- 

τ ΑἸ θτῦβς,, ΟἸγέοτΩ: ΤῊρῈ (οἰ.πιο580) 1 ,6οοἷ οἵη .. ς ἴζμη υ. ἡμῶν (ροϑί 

προσῴῷ. ΡΟ; ΡῈ) ὁ. ΑΡΕΕΘΚΙ͂, 8] ρίεγ νν μ] ΟἸΘμλδὅΣΕ ΟΥἹἹὉ αἱ πὰ μρἰδί 
πλὰ (81 πι}}}Πτῶὰ αἰὰ8 νΘΥΒῸΒ Γϑῖϊο οδὲ οὰῃ 4, 82. Οφἴσγυπι δἰ πι}  ξἶοτ 

ἀϊεῖα ρ] γαπηαιο μῶν ὑτὸ ὑμῶν βια υδιϊαἴαπι 8 168 τοῦ μα Ὀθηῖ.) 

8. πασα ἢ. 1]. α. ΑΒ Δ] 60 Ρ (881: ρμοβί σορν».) ΟἸθπιΐ Ερἢ Τογῖ... ς δηΐἊ 
ακαϑαρσ. ς. ΘΕΕΟΘΚΙ, ΑΔ] Ρΐεὺ ἰδ νρ 8] ρὶ Οἰϑνΐ ΟἿγν Τμάτεϊ 4] ὙἹοίοσιη 

Ηΐοι αἱ .. 81. Τπάγι3 Τρ θά οαὶ | Βα ονομαζετο 

4. καὶ ὈΪ8 σ. ΒΡ ἜΕΚΙ, 4] [ἜΤ ὁτὴῃ ΟΡ βϑίυῖγ (αισχ. δὲ καὶ μω. χαὶ 
ει.) Α] ΟΑΥΤΡ καὶ αὐ. ἢ μῶρ.»γ ΒΥΥ πέηῖι6 ὉΪ8) ΟἹοῖα ΟἿγν Τπάγτι δὴ 8] 

ΗἶΐοΥ Αἱ... 6δ΄ πη ἢ ὁ. ΑΕ Ἐ6 415 ἴξ νρ βδἢ (βο ομῖὶ ἡ α:σχρ.) Β88 
Ερῃ Απίΐος 8 1τἰπὶ Οτἰπὶ 4] (67, ἡ αὖ. καὶ μι). Ῥτο ἡ 8η ρῥϑυοΐ και] 
τὰ ο. αν. Ο. ὈΕΡΟΚΙ, ἃ] ἔδυ οὔ ΟἹοπιΐ (δἰ πάθηβ: τὰ μη αν., ἰἴδπι 

1λΑνάΡϑγ8170) Οὴν Τάτ δι αἱ .. α΄ ᾿π α ο. ανηχὲν Ως. ΑΒ 813 (ἴδῃ 
17. οτηΐδθο ἃ) ΟἸοπΣ Ερη Αὐτίοοι Ογν (ἰἴοτ νας οἷς ἐδ νῷ οἷς ρῥρἰ δ) 

ὅ. ιστε ς. ΑΒ. Ε6 αἹ ἔδγοϑθ ᾿ξ νρ' ρῸ ΘῸΡ 88} 4] Οἴδηὶ Ογγίβ88881 4] τὴι 
ΟΥν αἱ τὰ .. ς (ΞΞ. 6Ὁ δ) ἐστε ο. ὑἜΚΙ, 81] Ρ] βυτρ αἱ Τπάγιὶ Πδη 
ΤΏΡΉ (βγτ ὙἹοζονίη 41 ϑοΐξοί) [ ος 6. ΑΌΈΚΙ, ἃ] ἴθ οἵη ΘῸΡ 5υγΡ 8] 
(ΒΥΥ αἱ ἢ 8. χαὶ)οὦ ΟἹθιη ΟἿχ ὑπάγει Αἱ πὰ... ΟὉ μὲ ὅ 6. Β 67."" αἱ 
ΟΥτῖμο58381 Η ογΣ, ἔζοιη (βαααθηία ἐδωλολατρια) Βα ἰξ νρ 5ὸ Ογρ γίο- 
τοτίη Ηἴΐετὶ δἱ [ ἕὰ ρὶ εἰς τὴν βασ. τ. ϑὲ. κι χὺ (ϑε. κι χῦ οἷ. αὐτῷ Απι- 
Ὀγβί Αἱ, ἃ] ῥϑῦο οἵὴ χαν ϑὲ., ἈϑίμαΓ σρ ΤΠπάγιϊ χὺ του 9:ὲ.) 

Ἴ. συνμετ. 6. ΑΒ Ἐ6..ς μὴ 49. σιμμ. ο. Β΄ Ὁ ἜΚΘΒΙΣ, οἵα 

8. νυν... Εα νυφγὲν 

9. φωτος ὁ. ΑΒΌ ΕΕΑ ἃ] [ον 619 10 νῷ 2ὸ 00} δγγ ἃ] Τῆηδυμ 08 ρμροἷδὶ ογηη 

ὡς (ΞΞ 6Ὁ 832) πνεύματος 6. ΚΕ ἾΕΙ, 4] Ἰοηρ6 ΡΪ ΒΥΥΡ 4] (ἢν Τμπάτε 

Ῥδπὶ 4] [ἰ ΈΕΟΙ, Πδπὶ οἷς αγαϑοσινὴ 

10. χκυρέω... να ἰδ νῷ τὴ ρρὶδῖ (οχς Αὔὑρ: [οἷ νογὸ οἵ) θεὸ 
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" ων ἀμ πρὶ .- »-΄- 

μῇ συνχοινωνεῖτδ τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον 
Α Ἁ - - 

δὲ καὶ ἐλέγχετε. 12 τὰ γὰρ κρυφῇ γιφόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν 
3 νὴ) : ν΄ ολ , , . Ὁ “- ἢ 
στιν καὶ λέγειν 18 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχύμενα ὑπὸ τοῦ φωτὺς φα- 
ψεροῦται᾽ πᾶν γὰρ τὸ φανδρούμενον φῶς ἐστίν. 14 διὸ λέγει Ἔγειρε (ἘΣ ἴρν1- 
ὁ καϑεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεχρῶν, χαὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ 
Χριστός. πν 

18 ΜΠλέποτε οὖν πῶς ἀχριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ οἱ “, 5. 
[4 ᾿ἂ «4 ς 

ὡς σοφοί, 10 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αὐ ἡμέραι πονηραί 
" ᾿ Α “- Α ’ὔ δ μὲ ᾿] ᾿ 4 ᾿ ’ 

εἰσιν. 1 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσϑε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέψτες τί τὸ ὃ έ- 

11. συνχουν. 6. ΑΒ ΕΑΟΙ,. ς μη 49. συγκ. ο. πα ΚΒΙ] οἷς 

18. ΑΚΡῚ, ἃ] ραῦς φανέροινταν ] γαρ .. 109. 564} Βεὰ ἄε, γα ατίεηι ἐ 
ἐπιῆὶ 

14. ὁ ἴῃ τὴῦ ποίδῦ: ἐη ϑεογείο δποοῖ  ἐγξευρὲ 6. ἀπο οἵγῃ ἃ] ρ].. ς (ΞΞἰ ΟὉ 

82) ἐγειραν 6. τηΐῃ (18. οἱ. Ναδβ895 64) [ ἐπιφ. σον (ΑΥΟΠ6] οἴ) ὁ χε: 
οἵ, Ναδββ196 ΟἹϑῃ Οὐ Αἰ Ερὶρ 896 Οἢν ἔνια τῶν ἀντιγρ. ἃΡ Τμάτνι 
(ργοῦδηΐθ Τπάσγίο) πὶ ἃ] Αὐομο] Ηΐοσ 4] τι .. Ὁ" υϊάδηι (οὗ μὲν 
᾿Επιψαύσεις φασὲν «τοῦ! χυθῇ) ἂρ ΟἿν οἵ ἂρ Ηΐον (να ροβε) Τπάγι (ν᾽ ὁ 
Δηἰ6) ἃ 6 ΟΥἶπι γ᾽οίογίπ Απιθυϑί 4] ἐπόψαυύσεις τοι! χὺ (σοπέπρε8 ΟἿ τί- 
δίιιηι). ἩΠΪΟΥ 86: -- νααἱ δἰ ρ]1οἱ Ταϑροηβίοπθ σοηίδηΐαβ οδί, ἀϊσαί ἰμ 

γοοο! ἀξ {158 δατη ΡγΟΡ 618 οἵ ἢΪ8 αὰᾶο νοσδηΐυῦ ΔΡΟΟΙΎΡἢΔ 866 ]Ἰροΐδ 

ἴῃ πχοάϊιπι ργοΐα } 1886, βίους ἴῃ 4111}8 ααοαιι 1οςἾ8. 1ΠΠὰπὶ [661886 108}}}- 

[οϑίαηι δϑῦ : ΠΟ ᾳυοὰ ὩΡΟΟΥΥΎΡΙῈΆ οοτηρτοῦθαχγοῖ, 868 αὐοὰ οἱ Ατδίὶ οἱ 

Ἐρ᾿ἱτπηθηΐα 5 οἱ Μεοπδπᾶνὶ νουβίθιι5 δἰΐ ΔΌθθιι δα 68 αἴιΔ6 νο]υσγαί ἴῃ 

ἴθιηρογο σομιρτουδιάδ. ΑΙ ἴὰ8. νοῖὸ ᾳαδϑὶ προσωποποιΐαν βρὶ τ τὰ8 
ΒΔΠΟΥΣ ἀροϑίο]υϑ μυτανογῖί, δὰ οχμογίατοπθι ρϑϑηϊζοηΐδθ ἤδος αἰςία 

το ογδυϊ, Εχο οογία δοοιιηάππι ρμαπροτίδιί]διη τ δ ΟἿ 68 6ἀἀ 

νοίογιτη βου ρίαγαγαιη ἰρθαα Ηουτγαθοσιμη νῸ0}} αἰ] ΠΟΥ ονθη 1] Δ ὴ8 

ὨΝ α ἢἢ ̓ιος Βογϊρἔαμη Τα ροι.ς, δοῖο 6 δυᾶΐββ6 αἀπδτηᾶδηι ἀδ ἢ. ]. 

ἴῃ δοο] βία αἰδραυίδηϊζοιη - ἰοϑι1πηοιατα Ποο, ἱπαυϊῖ, δα Αἄδβιη ἀϊοϊίαν 

ἴῃ ἰοαοο οαϊναγῖδα βδαρυϊΐαπι, Ὁ] οΥΘΟΙΗ͂ΧαΒ δδὶ ἀοιηϊπυβ - Οἴ11|0 δσροὸ 

τοπροῦο αἴῖο οΥθΟΙΗ͂χυϑ ἀοιηΐηυ8 ΒΌΡΟΥ οἷα ρϑηάοθαΐὶ βϑρυ]ο γα, 
δοα ργορμδίϊα οοτηρ]οίᾳ Ἵβδί ἀΐσθῃβ ϑεσρε ἀάαπι φιὶ ἀογηιῖδ, οἰ ἐδῶ σε 

α πιογ ἐμ, οἴ ἤθη αἱ Ἰορίπιαβ ἐπιφαύσει σοι χε ἷ'. 6. ογίοξιν ἐἰδὲ ΟἾγ., 
βοὰ ἐπιψαύσεν ἷ. 6. σοπίλησοὶ 6 ΟἾν., ααἷὰ νἀ 6]166ὲ ἑδοία βδηριπἷδ 
ἰρϑῖιβ δἱ δογροῦῖὶβ ἀδροηδοπίϊβ νἱνβοοίαν δίαθα σοηβαγραί." ΟΥ δὰ 
δος οἵ. Ογεδίθτ, ὁ μὲν οὖν τις φήσεν ἔν τινι τῶν προφητῶν ἀνεέγνω- 
κότα ταῦτα τὸν ἀπόστ. ἀναγεγραφέναν᾽ ἕτερος δὲ αὐτὸν τὸν ἀπόστ. 
προσωποποιεῖν τινὰ ἐκ τοῦ πνεύματος λεγόμενα εἰς προτροπὴν τὴν 
ἐπὲ μετάνοιαν οἷς. Ἰθΐάοπι Βονοσίδη: - δῆλον οὖν ὅτι ἐν ἑνὲ τούτων 
τῶν πνευματικῶν ψαλμῶν ἤτοι προσευχῶν ἔκειτο τοῦτο. 

18. οὖν... ἃ νῷ οορ (ροβὲ ακρ.) ῬΕῚ αἀὰ αδελφοι [ πως ἀκριβὼως .. Β αΙδ 
ἐορ ΟἸτξ Πδιηρϑυῦδό ἀχρυβ. (ἃ 6 δοῖμυῖτ ὁγη) πως 

11. συνεέντες ς. Ὁ ἜΚΙ, Δ] ἴδγο ὁπ ΟἿν Τβάχι δ (δὰ ἢ. 1.) ΑἹ, ἔϑῃ 



458ευ ἘΡΗ.ῦ, 18. Βοθτῖθ δὰ ρίθ νἱνοπάυσ. ἴἰχοσίθαβ ἃ 

λημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ μὴ μεϑύσκεσϑε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐσεὶν ἀσωτία, 

οοι 8, 16, ἀλλὰ πληροῦσϑε ἐν πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις καὶ φδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρ- 

σοὶ 8, ιν. δίς ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20 δὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ ϑεῷ καὶ πατρί, 

οἱ 8.18.2} ὑποτασσύμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22 αἱ γυναῖκες τοῖς 

«οοἷ ςς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 28 ὅτι ἀνήρ ἐσειν κεφαλὴ τῆς γυ: 
γαικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ 

σώματος. 24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσδεαι τῷ Χριστῷ, οὗ- 
Ὁ 8, 18. χῶς καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 20 Οἱ ἄνδρες, ἀγα- 

ν 

» 

συνιοντὲς ΕΘ, ἰίδιη ἰΐ νῷ μ»͵ῪὸῪ ΕΥΥΡ δ] πὰ [ωοἰέ 4] τὰ... 1.5 σιυνιξτε 
5. ΑΒ 418 ΟἸγεὰ ᾿διηρδγδθδ (οι666 συγετε)ὴ Ηΐοῦ [ κυριοι (Β δἀὰ μων) 
..Α 8]6 ἀε νρϑὰ ο(οἀά δ'ᾳ (ο(. 81") 80. Βδιηρϑγθδθ ΤῊ ἢ Ηἰογ 4] 

ϑεοι' 

18. Εα ἐν τω πρευμ. 

19. 1, εαυτοιυς, ἰΐδτῃ ν. 231. [ ψαλμοῖς (εἴ. Ογττῆθο ΤῊ τὶ Πα τὴ 4]) .. 1 

Ρτϑθῖῃ [εν] ς. Β δ] ἃ 6 νυρ βὸ 81] ΟἿγ ὙἹοϊογὶ πὶ 8] τα [ ἴπ [πνευματικ.]}: 
ΟἵΉ Β ἃ 6 Ατηργβϑίθᾶ, α δἀδὰ ἐν χαριτι [καὶ ψαλλοντες .. 8] ἔεγο᾽9 ρὸ 

ΒΥ Αὐρ οπὶ | ἐν (Β οὁ1ὴ) τὴ καρδια 6. (Β)ΕΙ, 8] ἔδγθ οὐ ΒῪτΡ δϑίμαί 
8] αἱ ΟἸιγῖχι Τμάγε Πδπὶ ΤΡ Οος .. αὐ’ ἴπ ε- τας καρδιαις ς. ΑΛῈ 

ΕΑ 47: ἴὸ νῷ 5ὸ σῸΡ ΒΥΓ ΒΥΓΡ 188 4] Βκ8 Οἢτ3 ρρ]δὶ 

30. παντων .. Βὰ αὶ ὑμῶν, ΤὙβάτγιϊ πα. υμ. [8 χὺ τὸ ] ϑε. κι πατρι .. νῈ 
Εα 4}3 ἃ α καὶ 3ο ΥἹοϊογίη 1ἅδο πα. κ. ϑε. 

21. χῦ 6. ΑΒΌΕ (Ρ0Ὲ 8. ἃ 6 δΔἀὰ 20) Εα (Εα 5 ΡΥΔΘΙΩ 20) 1, 8] ρ] 88 γν 
ἴεγε οὔ Β88 ΟἿ ᾿ϑδιησοῖι Οδο ρρὶδε,,. Καὶ χυρίου .. ς (ΞΞ 6Ὁ 852) ϑέου 
6. τὴΐῃ Δ1᾿ὉΡ ΟἹθιὴ Τηατγΐ 4] 

22. ανδρασιν ς. Β οὐἀδτῖ ἂρ Ηΐοῦ (ᾧπος ᾳυοὰ ἴῃ ω8[. Ἔχχ. δἀάϊξαπι οδί: 
διιδαϊξας 8ἰπί, ἴῃ ατ. οὐ ἃ ποὴ Βαθαίιτ, βιᾳυϊ οι δὰ βαροτγίογα γϑίθσγίασ, 

εἰ βυθδυάίίαγν: διδίδοξἑ ἐπτίροηι πὶ ἐΐπιονα ΟΝ νῖϑιδ, αἱ ἀπὸ κοινοῦ ταβοηθὶ 
δμδιίοοίας - ϑεὰ Ὦσο τηᾶρὶβ ἴῃ Οαγαθοο ἰηί6 Πρὶν αὐτὰ ἴῃ [,Α[1η0.. 

ΟἸΘμδ95 (οἰαῦ νν. 21---25).. ς (6099) αΔἀά υὑποτασσεσϑε α. κι, αἱ Ρ] 

ΞΥΓΡ Δ] ΟἿγ 8], ἰΐϑη ροβὶ γυν. δὰ ΒΕΕ6 αἱ ἃ 6 ἔκ 8.Γ ἃ]... 1 δὰὰ 

υὑποτασσεσϑωσαν ὁ. Α αἱ ἴετοἾ9 νρ' χὸ 600 ΟἸδπι398 (101 πὶ} ηἰδὶ ν. 32. 
οἶἴ41) Β88 Ὀαρϑγθθ οαεἰχὶ 4] ρρἱδὶ 

28. ἀνὴρ. ΑΒΌΕΕΟΚΙ, 8] ρ] Πδπὶ (εἰ Ρϑγάθ6) ς (ΞΞ Ὁ 832) ργϑθιῃ ὁ 6. τηΐῃ 
τὴ ΟἸ θη 4] τὴ | ἐστ. κεφ. .. Β ἃ] ἔνρ 8] ρὑρὶδὶ χεφ. ἐστ. [ αὐτὸς 6. 
ΑΒΌΕΓΕαΑ ἰδ νῃ ΟἸοῖα ΑἸηδΥβὲ ἃ] .. ς ὑργϑϑιὰ χαὶ (ὁπ οἷ. 416 οορ Οὐτἰοι 
Ηΐεγ; οπχ οἱ. ΟὉ 32) οἱ δἀὰ (690) ἐστε ὁ. υο ΕΠ ΚΙ, 8] ΡΙῸΣ 80 
ΒΥΡαΙΓ Α] ρα [ σωτήρ... Α 413 ΟἸδ ρσϑϑτῃ ὁ. 

24. αλλα ς. ΒΌ"..Ὄ ς 49. αλλ ς. ΑΡ ἜΚ σκϑῖΣ, εἰς} ὡς 6. ΑΡἘ6 4] ΟἸ6πὶ 
ΟἿγ Πδιαρδιδοθ ρὲ ς ὠσπέερ 6. Ὁ ΡἜΚΙ, 8] Ἰοηβε ρμὶ Τπάτγέ διὰ (κὰ 



το {18 ργϑοοὶρίξαν. Μυγβίοσγί μα τηδίγπηοαΐ. ΕΡΗ. ὅ,81. 459 

ως ἂν 4 - 4 Δ " 2 ’ Α 3 ,.- 

σπιάτε τὰς γυναϊχας, χκαϑὼς καὶ Ο Χριστὸς ηγαπησδν τὴν ἐκκλησίαν 
Λε ᾿ ’ «4 2.» Ν 2 ΠῚ ε ’ 

καὶ ἑαυτὸν παρέδωκδν ὑπὲρ αὐτῆς, 20 ἕνα ὌΡΤΙΥ ἀγιασῃ καϑα- 

ρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ὀήματι, 21 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς Ὁῶ τς 

δαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥντίδα ἥ τι τῶν 
᾽ 2 ) ΨΚ τ,το»ἤ » ἰώ 3 ς 

τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἦ ἁγία καὶ ἄμωμος. 28 οὕτως ὀφείλουσιν οἱ 
τ “-- - ἤω [4 - 

ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ 
3 - - ὴ ᾿Ὶ δ Α 

ἀγαπῶν τὴν ἑαντοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ᾽ 429 οὐδεὶς γάρ ποτε 
Α ς ἵμε ΄ 3 » 3 Α 9 ’,ὕ Ά ’ 2 4 τὴν ἑαυτοῦ σάρχα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ ϑάλπει αὐτήν, κα- 

9 Α ν,» Χ, Α ᾿ ᾿ 3 λ ’ὔ 90: ἰχὰ . 3 , - [4 

ὡς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, 90: ὅτε μέλη ἐσμὲν τοῦ σωμα- 
3 - - 2 - ᾿Ὶ - - 4 . Α 

τὸς αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ. ὃ] ἀντι .08. 8, 3, 
δ ᾿ΜΙ19, δ. 

τούτου καταλείψει ἄνϑρωπος πατέρα καὶ μητέρα καὶ προσκολλη- ' 0 4, 18 -- 

ἢ. 1.) αἵ; ἰΐϑπι νν υὐ νάτν ὀγηῃ .. Β Απιδτβίθᾶ οἵα [ αγδρασεν ο. ΒΡ" 
ΕΑ 17. 61." ἃ 6 κᾳ.. ς (609) ργβϑϑιη ἐδιοὲς ὁ. ΑὉ ΕΠ Ε δὶ μοῦ νν Ὁ]ῸΓ 
ΡΡ πιὰ 

28. γυναικας 6. ΑΒ 17. 38. 49. 57. 10. νᾳ 944 δ] (40 1.5} ΟἸοπλδ85 (πὶ 
δοουγϑαίο οἰἰαί 21---25.) Οὐ Ογγβά 125 ΟἾγ3 οδυῖχι οιόοτα ς (609) δΔἀὰ 
(:: ον, 238.) εαυτῶν 6. ὈΕΚΙ, ἃ] Ρ]6γ (ΟἸ] α)808 τας εαυτῶων) ΟἾγὶ (δά 

᾿, 1.) Τπάγιξ δὰ ἃ], ἰἴθπὶ Εὰ Τπάγιΐ δἀὰ ὑμων. 116πὶ υδϑέγαϑ ἰὶ γᾷ 5ὸ 
0ῸΡ Βυγῦγ Α] 

21. αὐτὸς ο. ΑΒΌΕΘΙ, ἃ] ἔεγο δ ἰδ νβ ρὸ Θορ ῥΡ8Γ οἱ δῖ τηὰ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 
52) αὐτὴν ο. ἜΚ 8] Ρ] Βυγ τ 4] (00 πο Θχρυΐα) ΟἿΣ Τπάτι Αἱ | 
σπῖλον : οἵ ἀ6 ἃςο. δὰ 2 ΡῈ 23, 18. -ἴ- υἱ νά(Υ οἵ, ΒΒ (τ, σπηλο»), βοὰἃ 
ΡἘ" σπίλον (ἰΐα 49.) 

28. οφειλ. (ΤΙ ΡΥϑθτη καὶ) οἐ (Β ΒυΥΡ 8] καὶ οἐ) αν δρ. 6. ΒΕΙ, ἃ] [6Γ6 οἵη 
ΒΥΤαΙΓ Αστ ἃ] ΜΘΓἢ ΘΡΙρΡμὅ81 ΟἿν Τάτ δῖα ἃ] .. 1ζπ 49. καὶ ον ανδρ. 
οιειλ. ς. ΑΕΕΑΟ 17. 218. ἱξ νῷ ρσὸ οορ ΟἹ ρρὶδὲ [ ὡς τα ἑαυτ. σω- 
ματα .. Ὁ ἘΕ" ἃ ὁ Μεἰοτγίη (ἀ 6 οὐηἶββο ὡς : ϑιοεηῆι 607}. αἀὐρίξ χιοιὶ ἱπο- 

τόηι ϑιι. αἰ. εἰ 86 ἔρϑμηι αἴ.) το ἑεαυτ. σωμα [ αγαπὼν .. θῈ 46 νῷ 
Ψψιοϊογίη ΗἸοΣ αἱ ροβὶ γυναῖκα 

29. αλλα ς. ΑΒΡ ἘΠ, οἷο... ς αλλ ο. λΕα οἷο | ἐκτρ. (ΘοΡ 8] δἂὰ αὐτηνὶ 
κι ϑα. αὐτὴν .. ῬῈΕα ἃ 6 αὶ βρ0Ὸ ἐχτρ. αὑτὴν (ρ᾽δῃθ οπχ Μείἢ) κ. ϑα. 

χε ες. ΑΒῇ ἜΕΑα 8] ρ] 88 νν ῥ]6Ὲὺ ὑρθῦ οἰϊδὲ ρῃῃ... ς (ΞΞ αν 32) χκυρέος 
ς. ΕΠ, (οἵα χαὶ ργδϑοοα) 8] ρ] ΔΓΡ δὶ Πϑαπιῖχὶ (ηοὨΡ8Γ641) Ο6ς 

30. ἐκ τῆς σαρχος αὐτου καὶ ἐκ τῶν οστεῶν αὐτου 6. ὈΕΕΘΚΙ, 8] ἴδγο 
οἴῃ ' νῷ Βγγϊγ ἃ] τὴῦ [γχϑτ (οχ ΠΏ Ρ81) οὐδὲ (οἴ αὐἱάδχῃ ὑγροΐ δααἰ- 
ἰδιυθηϊαπι: ΠΟ 46 δρί τί 41} δαυο οἱ ἴην 81 }}}} Ποτηΐηθ ἄϊσθηβ ἢ866: 
δρίγειτιι8 οπΐπι πέψιιθ οϑϑα Ἠδηι6 σαγπόδ παδοῖ: β6ὰ ἀθ 6 ἀϊβροβὶτοηθ 

4086 681 βοουπηάστη νοσὰπὶ Ποιηΐηθῖη, αλ6 ΟΧ σΑΥΠΪ 18 οἱ ΠΟΥΝῚ8 οἵ 

οδοΐθυδ σοηδὶβί 5) ΟἿν Τπάσγὶ ἤδπὶι 4] νἱοϊοτίη ΗΪΟΣ 4] .. μη 49. οἵἢ 

(609) ς. ΑΒ 17. 67." οορ δοίβγ Μοι)) (εἰς; 238 οχίσ ι84ᾳ 883. δοουγαίθ 
εἰϊδῦ) (ΑἸπδτοῖ νά γ; βοὰ δὰ ἰὼ οχρ!οδίΐοηο ἐἐ ἀ6 σαγηε 616) 

81. πατέρα (ἰΐϊαὰ ς. Β0ΣΌ; Φ ῬΥΔΟΙ͂Β φὸν δ. 40 ἜΚΙ, ἃ] υἱ νάϊτ οἵἴηῃ 

᾿ - ἀπ, ἀνϑ,,, 



460 ἘΡΗ. ὅ, 32. Μγείογίαπι τοδίσϊ πιουὶδ οἱ Θοο  θοῖδο. [ἰθαοτὶς 

ϑήσεται πρὺς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα 
μίαν. 32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χρισεὺν 

καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. "89 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καϑ᾽ ἕνα ἕκαστος 
τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἔνα φο- 
βῆται τὸν ἄνδρα. 

ΥΙ 

- - ε - Φ - 

οοῖ8,:. 1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ὃν κυρίφ᾽ τοῦτο 
Α [2 

ἜἜχν, 1. ζγάρ ὅστιν δίκαιον. 2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις 

Μοϊοηορίρ Οἵ [6.981] ΜοΙὴ Τίς ἘΡ᾿Ρ]}ι}796 4] τη) δῦβᾳ αὐτου 6. ΒΡ Ἐ8 
67." 18. 11ὅ. ἴὰ νῷ ΒΡ ἅτ Οὐ (εἱ.681 ἀΐ8 νὰ6 ρο581) ΤΒάγι: ΤΕρμοά 
Μεϊοιῖοτί Ογρ Ηἰονά δ (εχ ΟἿ) Αἱ μὰ... ς Δἀὰ αὐτὸν ο. ΑΡΚἜΕΙ, 8] 
Ρίδγ ΘῸΡ 50Γ δὶ Μοϊοῃθρίρῃ ἃ] μιὰ! μητέρα (ἰΐα ὁ. ΒΟ ΕΟ; ς ΡὈΥΔΘΙᾺ Τὴν 
ὁ. ϑάθιηι αυΐ δηΐθ τοῦ)... 4] ρᾶὰς νν πὰ δαά αὐτοι [ χα. προσχολλ. 

(ο"ἙἘαὰ Ερ᾿ρ.3}Ἐ ου5 75 ἐροηαἴοθ χρλληϑ.: αὐ Μι 19, ὅ. οἀϊα ᾿ π 5) προς 
τ. γυν. (προς οἷς ς. ΒΡ ἜΚΙ, 8] ἔεσε οἵη ΟΥΞ Οἱν Τϑάσι δη ἃ]; 
[ὴ τή γυναῖκε ς. ΑὈ ἜΕα 418 Μοίῃ Ερίρὰ 6 Γ [Πἔδτη ἰὰ νρ οἷς ρῥρἰ δ : 

ἴα οἱ. ΧΧ δχ αὶ ἃ] τὰ δἵ ρρῃ τητι αὐτοῦ .. ἰδία οχημῖα Ογ 8 οχ βδοᾳὰθ 

Ηϊοτ 8. Μεϊοπίθτί φεθρίρἢ (14 επίτα 116 χἄν τε σὺ ὦ Μαρκίων παρα- 
κόψης τὸ γυναικί οχρ! Ἰοληκ νὰϊτ ῥχαθβογίίτη δὰ δι Ὀ110 Τασε) οτα. [π- 
8168 Ἰοσ8 Ογοδίξοῦ (ῃοτηθ πο ϑαἀδβογὶρίυση οϑὺ δ οοσηρασζδίο Ἡΐογ 

δυοίογίία8. Οτὶ ρθη ΐβ ἀπ θία ποὴ 680) δῖα μαδεΐ : παυατηρητέον, ὥσπευ 

καὶ ἐν ἄλλοις πεποιήκαμεν, ὅτι πολλάκις οὐκ αὐταῖς λέξεσιν ἐχτέϑεν-- 

ται τὴν παλαιὰν γραφὴν οἱ τὴν καινὴν διαϑήκην γράφοντες. καὶ περὶ 
μὲν τούτοι,, ἐν μὲν τῇ Γενέσεν οὕτω γέγραπται ,,ἵνεκ. τούτου κατα- 
λείψ. ἄνϑρ. τὸν πατ. αὐτοῦ χκ. τ΄ μητ. αἰτοῦ, καὶ προσχολλ. προ. τὴν 
γυν. αὐτοῦ, καὶ ἔσ. οἱ δ. εἰς σ. μίαν" ἐνθάδε δὲ ἀντὶ τοῦ ,,ἕνεκ. τοὐτ."" 

πεποίηκεν ὁ Π|}αὖλ., ἀντὶ τούτ.““" παραλέλοιπεν δὲ τὸ μετὰ , ,τὸν πατ." 
εἰρημένον αὐτοῦ" καὶ μετὰ τὸ, τὴν μητ.᾿“ δεύτερον εἰρημένον, αὖ- 
τοῦ“: ἀλλὰ καὶ τὸ, προσκολλ. πρ. τ. γυν. αὐτοῦ Θυδθ ϑδάδῃ ἰπ 
ΘοΤπι. δαπτη ἐγαηβία 1 Ηΐοτ. 

82. εἰς 866 Ο. ΑΠΕΕΟΙ, 8] ἸΙοπκο Η] ἴΐ νῷ οἷο Οὐ Μοίῃ ΤΙ ΟἿγ ϑδνογίδη 

ΟΔ0208 Τά τε ΟΠ γο 38 ἃ] τὰ ΟΥρ Ὑ]᾽οϊογτίη ΗΙ] αἱ τὰ .. [μη [εἰς] : οτὴ 
Θηΐτη ΒΚ αἱ ἔδγοθ [γ (τ (18) Ἐρίρηθθ8 οι1901 Μοϊοηΐοτ οἱ Τοσί ἃ] 

88. ἑκαστος (Εα ἃ] -στον) .. δ᾽Ὲ 78. ῥτδοιὰ ἐνὰ Ϊ οὕτως ἀγαπ. ὡς εαυ- 
τον... ΕΕΟ ἰ νρᾳ Ὀδιαρϑγοῦ ὡς εα. αγαπατω (Ὀ" αγαπα, νε δὰ ἀἐ- 

ἰοσῖὶ) 

ΝΙ. 1. ἐν κυρ. δ. ΑΌ ΛΕΥΙ ΓΕΚΙ, 41 αὐ νά γ οἵηῃ νν ἤοσα οἵη Οτοδὶ (ἀμφέ- 
βολὸ» ἐστι τὸ ῥητόν" ἤτοι γὰρ τοῖς ἐν κυρέῳ γονεῦσιν χρὴ ὑπακούειν 
τὰ τέκνα, ἢ ἐν κυρίῳ δεὲ ὑπακούειν τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσεν οἷο) ΟὨγχάϊδ 
(ἐν κυρέῳ τουτέστι κατὰ κύριον οἷο) Τπάτιὶ Ήδῃὰ (εξ. ΡΔΓ665) 4] ΗΪΟΥ δἱ 



8.6 ΡΔΥΘΒΕΡαΒ ργϑϑοὶρὶξαν, βουνὶβ δὲ ἀοῃηῖθ. ΕΡΗ,. 6,9. 4061 

Α Α 

ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, ὃ ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ 
Α - ἂν 

μαχροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ οοἱ 5,κ3ι. 
[4 ε « 9 . ᾽ ’ 2 ν 9 , Ἁ ’ ’ 

τέχνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἕν παιδείᾳ καὶ νουϑεσίᾳ κυρίου. 
- ἐ ’ - 

ὅ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούδτε τοῖς κυρίοις κκτὰ σάρχα μετὰ φόβον 6 18.,53. 
3 , , ε ’ “ ’ .» ε - “- 4 "3, 13. 

καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ, Ὁ μὴ 

κατ᾽ ὀφϑαλμοδουλείαν ὡς ἀνϑρωπάρεσχοι, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ὁοἱ 9, 38. 
ποιοῦντες τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ ἐκ ψυχῆς, 1 μετ᾽ δὐνοίας δουλδύ- 
οντὲς ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, ὃ εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι σοἱ 5, τι ο. 
[χά ᾽ 3 ’ “- ’ 4 , Υ͂ - ὅχαστος ποιήσῃ ἀγαϑόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος 
Υ̓ 3 [4 Α ε [4 Α 2. κ “-- Α 2 ’ εἴγε ἐλεύθερος. 9. Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιδῖτε πρὸς αὐτούς, οοἱα, .. 

ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδύτες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ κύριός 

Φ 

“Ψ Ἁ ’ - 

ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. Οοἱ 8,36. 

.. ΟὉ9 [ἢ οπιὶ 6. ΒΡ 6 ἃ 6 ἔγρ ΟἸοιι (βθὰ ᾿ΐθογα οἰἰαΐ; ροβὲ μων» ρθγ- 
εἰϊ οἱ πατ. μὴ παροργ. εἴς) Ογγμγ 1190 Μοϊοπίθτι Ὁ ΟὙρ 4] 

ἢ. μητέρα .. Ἐα 8] νν τὴῦ Ρὑρ δ]ΐᾳ δάὰ σοι! [Β 46. οτὴ ἐστιν» [ἐν (ὈἘΕα 
Δἀὰ τὴ) ἐπαγγελία (41 ΡΡ τῶυ -λιαες) [ἥτις α8α ἐπαγ77. : Μοϊοηΐοτί ὁτὰ 
(«δῖ οἰδὶ Νίοίου δοϑίυ τ) 

8. σοι... Εα σου ; 

4. αλλα ς. ΑΒῸἢ οἷς... ς αλλο. ὈἜ6Ι, ἃ] ὀογίο γ}] 

ὅ. κα. σαρκα Ὦ. ]. 6. ΡΕΕΘΕΣΙ, Δ] ἸΙοῆσα ρηὶ ΟἿΣ Τπάγι Οδο οοἰἰχέ,, Τὴ 
δία κῦρ. ὁ. ΑΒ 8] 0]0810 ΟἹ]οπι ΟὨγ δῖ (εἴ. ΡΔΓ447) ΤῊΡὮ [ τῆς... Δ] 

ἔοτοο οαεῖχὶ οι οοπὶ ΟἩγίχὲ ΠΑτη ΡΤ ΤΏΡὮ οοτὰ οτῃ | χῶ .. ΑΙ, ἃ] νροᾶ 
ὁοΡ Ογΐ κυρίω 

θ. οφϑαλμοδουλειαν : ἴΐα ΑΒΚ 8] ρ] .. ΒΕΡΘῚ, 8] -λιῶν  χῦ 6. ΑΒΌἘα 
1] ἔογοῖθ ὈΑιΡΆΓΑΤ ΤῊρμοα Οοθς .. ς (6 090) ῥγχαθιὰ τοῦ 6. Ὁ ἜΚΙ, 8] 
ΡῚ Οἂν Τμάτγί Αἱ [μη ἐκ ψυχ. 6. 8ᾳᾳ οοῃΐξ υἱ οἵ. γν δ)ᾳ οἵ ρρ αἰΐαᾳ 

Ἵ. Β μετα ] ὡς 6. ΑΒΌ"ΕΔ6 8] ρ] νν ἴδγθ οἵομ Οὐμβί ΒΔ88Β ἃ] τὰ ρμρἰδῖ,, 
ς (ΞΞ 6Ὁ 82) οτὰι ο. Ὁ ἜΚΙ, 8] ρτὰ ΔΓΡ 81180 Τμάτι οδεχὶ οἰθοῖι 4] [8 

ῬΔΙΏΡΒΓΗΤ αργϑρωπὼ 

8. ἐκαστ. Ἡ. 1]. 6. ΚΙ, ἃ] Ιοηρδ Ρ] βυτῖγ 4] ΟἿ γβ (β6 3 ανϑρωπ. ρχοὸ ἐκαστ.) 
Τράγι (Δἀὰ ἡμὼ»ν) δὴ (δα ἢ. 1.) ΤΏΡ Οδο .. Οδ΄ ὴ ροβί οτε 6. ΑΒ 
ΡΈΕΟ 8] πὰ ἰΐνρ 8] Βδ8 ὈδιιΡρδγ 1 410 (Βι," 46. 4] ΤῊρῃοδᾶ ογη) ἐαν 
(α΄ αν ε. ΡΕα 84] ΟἸσ' 41) τε (600 [πη οπὶ ο. αϑ΄εα 8] τη Β88 81; 

᾿ θΆ. τις Ἰορίν πιοάο ο. ἐκαστ. τηοάο οχηΐδββο ἐκ. υνἱἵ οαἰχι, Καὶ οἵὴ ἕαν τῇ) 
[ χομιέσεταιε ὁ. ΑΒΌΓΕΑα Ροίσ... ς χομεειξαι ὁ. Ὁ ἜΚΣΕ 8] οοσίθ Ρ]6σ Β88 
ΟἿν Τμάτι θθκπὶ (εἴ ΡΔΓΑΑΤ 6 (508) 4}| χυρίοι' 6. ΑΒΡΚΕΟΘ 8] Ρ] Ροῖγ ἤϑιη 
ΡΔΙΦ4 οιὔδοδ ς (-- ΘὉ 532) ῥγδϑπὶ τοὺ 6. ΚΙ, 8] ρὶ ΟἿγ Τπάσχὶ ἃ] 

9. κ΄ (οπὶ δοΡ 20) αὖτ. κι υμ. (6) ς. ΑΒΌ" ΔΑ] ἔνῷ 5οὸ οοΡ σι ΟἹ τ ἃ] 
Ηΐον Αἱ ; ἰΐθπι ἢ, 816 δυὺν 4] Ῥεῖ Αμε118 ΟΥρ Αταθτβί κ υμ. κ᾿ αυὐτ... 
ὈΛἜΕΑ καὶ κι αὐτ΄ υγι..) ἰΐδῃ ς κ᾿ υμ. αντ΄ 6. Καὶ Δ1 ΡΪ ἃ ὁ ΒΥΥ δὶ ῃρΡ αὶ 
προσωπολήμψια ας. ΑΒ. Ἐα.. ς -λήψια ας. Ὁ ἜΚΙ, οἷο [παρ (4) ον θ 



᾽ ’ ῶ9 ΟΨ , ς ε ᾽ Ὶ - » - ᾿ 
ἐν χυρίῳ, 22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ὅα γγῶτε τὰ 

ν- - Α ᾽ ς - 

περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 
᾿ ν" 2 ΄ῷς; « Ά «- 

25 Μδιρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ ϑεοῦ 
᾿ Α , 2 “- ν᾽ νὰ» ἐ ’ Ά ’ - 

πατρὸς καὶ κυρίου σοῦ Χριστοῦ. 24 ἢ χάρις μετὰ πάντων τῶν 
«“ , Α ’ « - 3 “- - 3 3 », 

ἀγαπώντων τὸν χύριον ἡμῶν ησουν Χριστὸν ἐν ἀφϑαρσίᾳ. 

ΦΟοΙ, 1. οἷς 

ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ. 

Ι. 

1 ΠΠαῦλος καὶ Τιμιόϑεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἴ,σοῦ πᾶσιν τοῖο ( θ ἥ 
«ς 4 2 σ -ὅἤὖΛΣ ἔμ “ - ) ’ " 3 [φ 

Δοὶ 18, 13. οἷς 7019 ἐν Χριστῷ ]η,σοὺ τοῖς οὐσιν ἐν (ψιλίπποις συ» ἐπισχύποις 

22. Ὁ" ἐπένιψα,, υἱ Βο1εἰ ] παρακαλεσὴ .. ΕἾ, ἃ] -ἔσει 

28. ἀαγαπη.. α ἔλεος 

834. ς (-- ΟὉ δ2) κἀὰ ἴῃ ἔ. ἀμὴν 6. ὈΕΚΙ, 8] Ρ]6Γ ΥΥ Ὁ] ρρϑτ οὐϊδὶ γι : οἵη 
5. ΑΒΕ6 4] ἔν ἀπ" ἴ0] Ὀλβιὴ δοίητο Οχγοδὶ ΟΠ γοδί Ηΐουἱ Ατηθγαῖ 

δι δϑοτριῖο: ΑΒἢ (ἢ δα ἐγραφὴ απὸ φομὴς) Αἱ θα σῷ. ἐφέσιους, ἰίειῃ 

“κ 

Ὁ Δα 18 νοσϑὰ βεαποηί πρὸς κολοσσαεις, Ἑ (") πο. ἐφ. ἑπληρωϑη"- 

αὐχεέται πρὸς κολοσσαεις, Ἐὰ ἐτελεσϑη ἐπιστολὴ πρὸς ἐφεσιοι"ς ρεῖ- 
ἔθυῖ68 ἀρχέται πυ. φελιππησιους (Εὖ -ππεσ-). δια! ον ἀ" αὐ ἐρ)ιεδῖο8 

εαρζϊοῖ! ("" κἀὰ πιένσα α γοηια ρον ἐψίομηι) ἱποὶρὶξ αὦ ρλίϊίρρδηδ68) 5ο αὦ 

ορλ. οαρὶ,; ἀνὰ ἴπ ἃ] ἐν». αὦ ορ]ι. τποὶψὲξ (τα ἃ] κά ὰ ορέδειϊα) αὐ ρλὶϊ,; 

ἔρ ευ»ρῖ. ἐρίδίοῖα «(ὦ ὁρμὴ. ἐποῖμρὶξ αε ρ)ιϊρ»Ὀ. .. Καὶ αὶ πο. ἐφεσιους ἐγραφὴ 
απὸ ρωμὴς δια τυχέκου, 1, ἐγραφὴ ἢ ἐπιστ. αὐτὴ ἡ πρ. ἐφ. απὸ φωμῆς 
διὰ τυχίκοιν.. ς (ΞΞ- αὖ 82) πῳ. ἐφ. ἐγραφὴ απὸ ρωμῆς (α. ρῳ. Β΄“ ἘΠ, 
ΑἸ »ὶ ἀδὴ ϑγγαΓ οοΡ ΔΥΡ 4] [ποῖ] σὺ 8Δ6[}}] ΟἿγν Ὑπάτι Ἐπ 4] 41) δια 
τιυχιίχου (βὶς ἰάθη φαΐ α. ὕω. οχο Β᾽ 5). Ῥγδθίογσεα Ὠυπηθγϑηϊαγ στεχον 

τιβ' (ἰΐᾳ Κὶ, αἱ ρ] Εα μα]; Αἱ σπρ΄); ἴΐοπι (ἰϊὰ οἵ. ΕπὲΠ 41) ἀναγ». β᾽, 
κε. “ἃ, μαρτ. ς΄ .. Β β6οὲ δὖὺ ὃ δὰ δὲ ρεγμὶϊ (ργδϑίθσ  εἶβ βοχδρθηδ- 
ΓΙ8 ἀθοο πιπη 6 Γγῖ8, 4αὶ δοαυσπηΐαν ἀοηαπῃ ἴῃ ορὶδί. δὰ ἩδΌγ., ουἷπὸ 

δὰ οχογάϊαπι ποίαίαν ἐξ); δαὶ ἴα ΟΔΡΡ 81 Παῦϑῃί. “" 

ΑΒΟΕΡΟ(ΡΕΡΑ ἃ ὁ ἔξ ργϑϑ αρχεταιῦ)κ αἱ πὰ 20 ΘῸΡ πρ. φιλεππησιους 
(0Ε -πηνσιους, 50 -»ίϑῖο8) .. 1, του αγιου αποσετ. παυ. ἐπιστ. προ. {ε- 

λιππισιους .. νᾳ νὶάδ δὰ δι: ορ δὰ Ερῃ... Θὺ ὃ2Ζ σαιλον ἐπιστ. πρ. 
φιλ., ςὸ παυλοι τοι' ἀποστ. ἡ πο. φιλ. ἐπιστολή, ς ἢ πρ. τους φιλ. 
ἐσιστ. 



Ατοδηίον οαταὶ ΡΒΠΙρρδηβί τη βα] ἔθη. ῬΗΙ],..1,8.. 4θὅ 

καὶ διακόνοις. 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑευῦ πατρὸς ἡμῶν πο ., τ. εἰο 
καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ὃ Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν 4 πά»- πον, 5. 

τότ ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 
ποιούμενος Ὁ ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶ» εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης 
ἡμέρας ἄρχι τοῦ νῦν, Ὁ πεποιϑὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος 
ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαϑὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Ἴ καϑώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρυνεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ 
χὸ ἔχειν μὲ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ 
ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συνκοινωνούς μου τῆς χά- 
ριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. ὃ μάρτυς γάρ μου ὁ ϑεός, ὡς ἐπιποϑῶ 8....9.. 

1. 1. δουλοι.. ΕἸΔῸΥ (Ἰρίτὰν ἴ418ὺ8 68 βοσί ρμίον οοἀϊςἷθ ἸΙοσοη δ βου ρίατα. 

ταῦτα οοὐϊοῖθ Ὁ αὐ8δ6 ΡΔΌ]] α] τὰ ονδηυ) 8.Ρ6 δουλος, ἰΐοτῃ 84. γϑῃ8- 

Ροβίἐἷβ καὶ τυμβοϑ. ροβὶ τῦ χὺ ] χὺ τὸ ο. Β0Κ 109. (ἰΐοπὶ 8.08 οἵ 8] υἱ 

νάϊγ) ἃ 6 σορ Ὀάαβιὴ Αὐὐτβῖ... ς εὖ χὺ ὁ. (Α ποῃ ᾿ἰᾳπθ) ΕΘΕῚ, 8] Ρ]ῈΓ 

ἢ αὶ δγγῖν 4] ΟἿγν Ὑπαγὶ ἃ] [11δ. οἵχ τ. οὐσ. ἐν φιλ. [ σὺν ἐπισκ. .. Βἢ 
Ὁ ΡῈ 8] τὰ ΟἿγ ΤΏΡ Οδββίοα συνεπισκόπ. ΟΥ̓ ΤΒάοΥΟΡ : προσεκτέον 
ὅτι τὸ σὺν ἐπισκόποις λέγει, οὐχ ὥς τινες ἐνόμισαν ὥσπερ ἡμεῖς συμ- 
πρεσβυτέροις γράφειν εἰώϑαμεν" οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἑαυτοῖ: πρόσωπον 
εἶπεν τὸ σύν, ἵνα ἡ συνεπισκόποις (χπδτα νοοθτα τ28}6 ἀδἰοστωδίϑτα μδ- 
οί εαἰδὰ οΧ) ἡμῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ,πᾶσιν τοῖς ἐν Φιλ. ἁγίοις,“ σὺν 
τοῖς: αὐτόϑι ἐπισκόποις τε καὶ διακόνοις. 

8. εὐχ. τω ϑε. (εδεῖχε χυρ.) μου 6. ΑΒΌ δ (εἰ εἰὐ πῇ νάϊγ οἷ. Ε ἰγϑῃβ- 
οι  ρ8:886) Κι, δἱ αὐ νάϊ οἴη τῷ 60} ΒΥΓ ΙΓ 8] ρΡ τῶῦ .. ὈΕα ἀε ἔμ 

Ατιδτεὶ Οδββίοά ἐγὼ μὲν εὐχαρ. τῷ κυρέὼ ἥμῶν ἐπι πασή τὴ (ὈΕ Ο1Ὲ) 
μγρεια .. ἃ καὶ ἐπὶ (ἴ) πασὴη δεησει μου (ραποίῖβ ἱτργοθαίντη 651) τῇ 

μφψέαν (πιθηιογία), Ε ἐπι πασὴ τὴ μνιαν 

4. τὴν δεησιν .. ἙἘα αὶ ρίδϑτη καὶ. Καὶ οἵα πάντοτε δα ἥμοων 

ὅδ. πρωτῆς ς- ΘΈΕΟΚΙ, 8] ἔδγα οσπῃ ΟἿγν Τμάτι ΤΠ δτα 8] .. [μῃ Ῥγϑθῖω τῆς 
ς. 48 87. | υμϑἃ πιΐπ ἴῃ ὅπ ποη ᾿ηΐοσρα 

8. αχρις ΞΘ. ῬΕΡΟΚι, Δ] αἱ νά οἵἴηη... ἴῃ αχρε 6. Β, ἰΐθπι ἀχρο ἧς Α | 

χὺ τῷ 6. ΒΌΕΙ, 81 τὴι ἃ 6 ἔνρ Ατηῦτϑι Αὰρ ἃ] .. ς τῦ χὺ ς. ΑΕΟΚ 8] γ] 

δῖα" ἀοιιϊὰ οΟΡ ΒΥΥΓ 4] ρΡρ τα (δῖ οἷ 10) 

Ἵ. τουτο .. τ, του[εν ἴοτί ὁ. ΒΡ Το  ἜΚΙ, 8] Ἰοηρθ ΡῚ Οἢγν Τπάγι θδπὶ 

Οδ6, ἔΐθτα ἃ ὁ ἢ καὶ νᾷ (θῖ. δὰ ἔμ 8] τοι) οοὸρ δἱ .. μὴ [ε»], ς (ΞΞ αὉ᾽ 

52) οἵὰ ὁ. θα δἱ νρϑδά Ρϑὰς βυυρ 81] ΤΌΡΆ | συνκοιν. ς. ΑΒἾΡΕΕΑ.. 

ς [μὰ 49. συγκ. ο. Βἢ ΚΙ, οἷς [μου τ. χάριτος .. ῬΕΕῸ ἴΐ νῇᾷ (αοπ 

ΑἸ τϑί) ἃ] τῆς χαρ. μου - 

8. γαρ μου (ῬΕΞΕΑ 8] νν πὰ ΟἿν ΡΡἾδὲ μοι) 6. ΒΡα 17. 67." " 1 γᾷ δεῖ 

αἷρ ΤμᾶονπιοΡ ΟἸγϑὰ οδιίχες, ς (600) αἀὰ ἐστιν, [5 [ἐστι] ὁ. ΑΌΕΚΙ, 

ΑἹ ΡΙοῦ δῸΡ βυγυῖΐτ ρΡ τὰ [ὁ ϑέὲος .. ΕΘ 50 κιριος 
ΤΙΒΟΗΒΚΌΟΒΥ. Ν. Τ΄ Εαϊϊ. 1. 808 



166 ΡΗΙΙ,. 1, 9. Νοία εἶτοα ΡΒ ρΡ. Ἐτποῖαϑ νἱῃου]οσαπι Ρδυ}1. 

’ « - σ΄ -,»Σ - , “ 

πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 9. καὶ τοῦτο προσ- 
« Ἵ « - - “ ’ 2 

εὔχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μάλλον καὶ μᾶλλον περισσεύσῇ ἐν 
9 , ᾿ ’ 3 ’ » 4 ,.-- « ἐρᾷ , 

πὸ 3. 18. ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσϑήσει, 10 εἰς τὸ δυκιμάξειν ὑμᾶς τα δια- 
φέροντα, ἴνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόύσχυποι εἰς ἡμέραν “Χριστοῦ, 
11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ ᾿Ζησοῦ Χριστοῦ, εἰς 

δόξαν καὶ ἔπαινον ϑεοῦ. 

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κιιε᾿ ἐμὲ 

μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυϑεν, 19. ὥστε τοὺς 
δεσμούς μου φανερυὺς ἐν Χριστῷ γενέσϑαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ 

καὶ τοῖς λοιπυῖς πᾶσιν, 14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν 

κυρίῳ πεποιϑύτας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τυλμὰν ἀφύβως 
τὸν λόγον λαλεῖν. 1 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φϑόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ 

Α ».ΟΣ , ν ἢ ’ ᾿ εν 3. ν » 
καὶ δι᾿ εὐδυκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν᾽ 106 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, 

εἰδύτες ὅτι εἰς ἀπυλογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 11 οἱ δὲ ἐξ ἐρε 
ϑείας τὺν Χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ᾿γνῶς, οἰόμενοι ϑλίψιν 

8. Ῥεὲεξα σπλανχνοις | χὺ τῦ ὁ. ΑΒΌ 6 ἃ] 8114 ἃ ὁ καὶ δὰι ἀδιηϊὰ 4] ββδὶ 
ΟἸγοά Τϑαπηθοῖα, ς (-Ξ- 6" ὅσ, βοὰ 6) εὖ χὺ Ἐς. ἘΚ 4Α] μῇεγ ἢ νρϑὲ εἱ 
οἀὰ δῖα οορ βυγῦϊγ ρρὴ πὰ (ΡΛ " δὶ Ὀδβία δ6ῖ}} οἵ 10) 

9. περισσευσὴ 6. Β0Ε 8] .. ς 49. περισσευὴ ὁ. ΑΚ (Κ᾿ 4] -σευει}1, ἃ] 
ῬΙοσ ΟἸοα ἢν Τηάγτὶ διὰ ΑἹ], ᾿ίθιη -σευοι Βα 

11. καρπον δικ. τὸν (τον οπι Β 4135) 6. ἅης οἵη 4135 ἰδ νῷ 58} ἈσΊΩ 8] ὑΡ 
ΔΙϊαξτ οὐδὲ, ς (Ξ- ΟὉ 52) καρπων δικ. των ο. τηῖῃ 600 βυγαῖγ 4] ΟἿΓ 
81]  ϑεοι (112. οτι) .. ὑ" χὺῦ... Εα καὶ μοι, μ801" οὐδ 

Ἔπκ4 12. ὑ" γειγνωσκειν, Ἔδ γιγν. ] τα .. ἘΠΕ ΒΥΥΡ π|8 τὸ 

18. φαν. ἐν χῶ γεν. ᾿ς. ΑΒΚΙ, οἴα... ΠΕΕῸ ἔκ νρ 81] ΟἸγχόοι, ΤΗρὴ φα. γε- 
νεσϑ. ((ΟἿγ δἀὰ τους) ἐν χῶ 

14, λογον 6. ΕΠ κί, οἵη πεέρισσ. '8δᾳ κηρυσσουσιν) 81 Ἰοηρδ ρΡὶ βΒυγΡρ 
(ϑεὰ δαά τ. ϑε. ς.5) Δ΄ΥΡ ΟἿἷν (δὰ ἢ. 1.) Τιιάγι δὰ ΤὨΡΏ Οδο Τοτὶ.. 

μὴ δάὰ τοι, ϑεου ὁ. ΑΒ 8] ρ 850 ἢ νρὶ 5ὸὺὸ ΘῸΡ ΒγΥΓ 4] Οἰϑ ΘΟ τ εἱ 

οὐάδ δα ἢ. 1. ΑἸ Υβῖ 81; 81] ἰάθπι ργᾶθῃι, ροδὶ λαλ. νοσο δἀὰ νυ" πῇ ὰ 
ε; ΕΑ καὶ ρΡοβῖ τ. λ0γ. 84 χυριου 

10. 17. οὐ μὲν εξ αγ. υδα κέιμαι, ον δὲ εξ ἐρεϑ. (Β" ἐρειϑιας, ΒΈΡΑ ΑἹ] 
ἐριθιας) ἅ8ᾳ μοι' 6. ΑΒΌἜΞΑ Δ] ἔογοθ Ὁ νρ 30 60ρΡ 8.γ αἱ Β85 Μοΐοῃ 
ἰοτίδ,20 ψΊρ οΥΐη 8] πὰ .. ς (ΞΞ Θ᾽ 52) οἐ μὲν εξ ἐριϑ. 'δᾳ μου, 37» δὲ 
ἐξ αγ. δα κειμαν 6. ΛΠ κ"Κ αἱ Ρὶ (1, οἵ οὐ μὲν εξ ἐρυϑ. υ8ᾳ μου) 
ΒΥΥΡ Δ] ῬΡΒΤ τὰ [τὸν ΧΡ 6. ΑΌΕΚ 8] υἱ νάϊγ οὐ ΟἿγν Τδάσχι δίῃ Α] 
εὐ Μὴ [τον] χρ: οτὰ ϑηΐπὶ τὸν ΒΕ ΟἸιγϑά | κα καταγγελουσυν | ἐγείρειν 
(68) ς. ΑΒρ" (0᾿" οἱ Ε" ἐσεγ. υἱ νὰ (γ) Βα 818 ἰζ νῷ 5ὺὸ ΘῸΡ 880} Ὀϑβπὶ 
Ἄττῃ ΔΘ Απίίοο δῖ (ποηΐϊχί δὰ ἢ. 1.) ρρίδύς ς ἐπιφέρειν ας. Ὁ Ρ᾿ 
ἘΠ Δ] ΡΙῸΥ βυγαΐν 4] ρρθτ τὰ (ΤὨΡΒΕΕ προσφερ.) 
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». », τ ἊΣ ᾿ 
ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μον. 18 τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἴτα 

’ Υ 2 ᾿ς 

προφάσει διτε ἀληϑείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλοται, καὶ ἐν τούτῳ 
, 3 Α Α ’ Ξ - - 

χαίρω. ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι᾽ 19. οἷδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβή- 
3 ᾽ - - ΕῚ ’ - 

σεται 8ἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσδως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ 
, 2 α« “- 4 , 

πνεύματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 20 χατὰ τὴν ἀποκαραδυκίαν καὶ ἐλ- 
᾽ [πὰ 2 3 Ἁ 5 ’ 3 2.»ϑΝ 2 ’ ,ὔ ε 

πίδὰ μου ὁτι ἕν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἕν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς 
’ Α - “- ’ ’ 2 

πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε 
Α Ἂν Υ Α ’ Α 4 - 

διὰ ζωῆς εἶτα διὰ ϑανάτου. 21 ᾿Εμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ 
-ψ 3 Α - ᾽ὕ -- 

ἀποϑανεῖν κέρδος. 22 εἰ δὲ τὸ ζὴν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς 
4 ’ ’ , » “Ὁ 

ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 28 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 
Α ᾽ ’ » 3 ν 2 - .νν - ἐ Ξ 

τῇ» ἐπιϑυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι᾽ πυλλῷ 
Ά Ἂν - . - ΑἉ »] 

γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον᾽ 24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιό- 

18. πλὴν ὁ. ῬῈΚΙ, 8] Ἰοῆρε ρΗ] ὁοορ ΟἿσγ Τμιάγι δι 8] .. Β Αἰμοά εἰθἀὰ 
οτι.. Τζη πλὴν οτι 6. ΑΕ κα] ρυ.519 58}} θαϑῖὴὰ Αἰῇ (ἰἰαθἀ Ὀθη θὰ οχτοβ8) 

Ογνβά 123 ΤΉρΡΒΠΙΕ οαεῖχι, ἃ 6 ἔνμ ρο ρῥρἰ δὲ χηὰν ἄπηι, Αταδτβὲ ἄδπεηι ἐα- 
θη, ΟΥΡ σνόγιπι ἑαπιόπ, 5 ἄππι οπιπὶ πιοάο φιῖα (Βαϊ ΓΌΓΒὰΒ οπιπΐ᾿ 

πιο0610) ὉΠ Ἑ 4] ἐν αληϑειὰα [ Οοο: πολλοὲ τῶν αἱρετικῶν παρεποίη- 
σαν τὴν γραφὴν ὡς ἔχουσαν Χριστὸς καταγγελλέσϑω. ἴΐδτα οαἱ οὐκ 
εἶπε Καταγγελλέσϑω, ὥς τινες οἴονται λέγοντες ὅτι τὰς αἱρέσεις εἰσά- 
γεν. Αἱ νόσὸ Επ5 ὁομδίβ,ὅ8 μρογονουχὶ τῷ φάντι παραπλησίως εἰπὼν 

ἄν καὶ αὐτός Εἴτε προφάσει εἴτε ἀληϑείῳ χε καταγγελλέσϑω | 1, ἐν 
τοῦτο 

19. γαρ .. Β 8] 858} δὲ [ ΡΕΡΕᾺ ἃ ε ἢ καὶ ρο χὺ εὖ 

20. Κα 8] Αἰμοδάϑ χαραδοκιαν [ οὐδὲνο.. ΕΑ ἢ αὶ Δαὰ ὑμῶν | αὐ" παρρ. 
πασὴ (ἰΐοτα 60Ρ 888} Ὀαβιὼ) ἴῃ χὺ 3 κατὰ οἷ μοι', ὅτι 

21. χριστος (Εα ἃ ε ἔνε εἴο Δἀὰ ἐστιν»): 18 οἵ, ΟΥρ ν]Ἱοίοσίη Ηϊ πὶ γϑὲ 

Αὐυρξ δ] τὰ .. Οδ΄ χρηστον ὁ. ΔῚΡ ατγορονάϊδὶ 018 (ρεἰδῖ οὐδε)" εἰς ΟὉ, 
αἱ 'ρ86 ἴῃ δα. Ραγ. 1108. 1]. Ρ], αὐ αἀ14]3» 8. 8, 17. οἰδτ ρεἰδὶ χε ΘΟ γᾶ - 
ἴυτα νἱα!. 

22. δὲ .. Ὁ" 109. τε ([γεἷἰπὶ ρὲ ἐσίδμν) 1 ἐργου .. ΕἘα ἰδ νῷ 8] δὰ εἐστυν 
καε.. ΟἸοπι (νν. 20 ι8ᾳ 24. ΔῆΠδΥ 6 η8) δΔηΐα τοῦτο ΡΟὴ 

28. δὲ ο. ὑπο οἵη 8] ἸΙοῃρα μὶ ἰΐ νῃρᾳ (εἴ. δὰ ἔὰ 4}} ρὸ βΒ8ἢ (600 "8 81) 
Ὁ.) Β0ΎΡ Δ] ρρδτ οεἶδί τηὰ (ΟἸθῖὰ τε)... ς (ΞΞ. αὐ 82) γαρ ς. πιΐῃ νἱχ 
τὴιι ἀδιηϊὰ ἢ8] 841] βῪῦ Τμάγὶ | εἰς το .. ΠΕΕ6 ([ἰ νρ) Ογ (ποι ΟὨ τίσ 
οιῃ εἰς .. ΟΥ̓ του | γαρ ς. ΑΒΟ 81. 6017." 41] δὺρ (813) ΟἹ ἐπι Οὐ Αὐρ 
880Ρ6 αςοἰὐΐδ ( Ιποογίυιη οϑὲ αἵγαὰ 6α ἀμοδιι8 οοποιρίδοοιδέατι ᾿παδθη8 
8 σοπιροῖϊον ατἰδτι ἐα ἀιιοῦιιδ - ϑιοᾶ αὐυοιίκτῃ ἐΐα Βοαυϊζαγν: πιο 

ἐπΐηι πιασίβ ορίΐπειπι, Δρραγοῖ δι εἷἰὰβ ορίϊπιϊ ἀΐσθσα 86 "8 Ό θα 60Ώ- 
ουρ᾿ϑορῃξίδτη,. αὐ οὔτ χ ἄυοθυβ σοι ρΘ]]αΐαΓ, δ! θυ δηλ δρθοδὲ 

σοπουρ᾽βεθηζίαπι, δ᾽ ἑογίαθ ἡθοθβδί δίθιῃ “" - οϑυδο δυιθὶρσα 88 ὍὯΠῸ 

σοῃδοαιθηῖὶ νοῦθο ἀἰϊαἀϊοαίαν, φυοᾶ ρΡοδέΐαπι 6ϑὺ ἐπ πὲ: αὐδαὶ ΡΥ - 

οα]δη φαΐ Δὐδίι]εταμὶ ἰηΐογργοῖθβ, 1186 Ροϊϊα8 βοηίθηϊτδ ἀυοῖΐ ϑαηΐ, 

αὐ ἤυμ ΒΟ] τὰ ΓΟΙΏΡ61}} ἐχ ἀποῦι8, 888 οἷ, ἀπογασι Πα θ το σομευρ 8- 
80 
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- ᾿-’ - - 4 

τερον» δι᾿ ὑμᾶς. 20 καὶ τοῦτο πεποιϑὼς οἶδα, ὅτε μενῶ καὶ συμ- 
-- - « κα Α ᾿ ἊΝ 

παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς 
’ « - ’ -.} - 

πίστεως, 20) ἰνγα τὸ καύχημα ὑμὼν περισσεύῃ ἔν Χριστῷ Ϊησοῦ ἐγ 
Α “« “ ᾽ Α ς “ 

ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 
- « δ: [4 

21 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτενεσϑε, 
"4 Ν᾽ 3 ᾿Ὶ Α » Α « ΄« ξι ἢ 5 Α 3 [ 4 Α « “« 

ἰνὰ εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς διτὲ ἀπὼν ἀκούσω τὰ σπέερι υμῶν, 
Ὁ ’ 3 εν" ’ “- - - "“ ’ - 

ὁτι στήκετε ἐν ἕνι πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναϑλοῦντες τῇ πίστει τοὶ 
3 ᾽ Α ᾿ , 3 νε κἉ “- 3 ᾿ 

εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρύμδνοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶ» ἀντικειμένων, 
4 ὧν ΓῚ Α “-ο 

ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο 
3 Α πε [τ ξ΄ ς- 9 ’ 4Ἧ( - Α “- 3 ’ ᾿ 

ἀπὸ ϑεοῦ" 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὺ 
5 3.ϑ .Α , 2 . 4 .εεν»νΜὶ ᾽ “- , Α ᾿ 

εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 50 τὸν αὖ- 
-« ᾿Ἶ ΄-- 

τὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

οϑητίδτη νἱἀοτοίαγ.) ΑἸ χϑὲ Αὐπδξ... ς (Ωο ςΘ ΟὉ ὃς, βοὰ 6090) οπι 

ς. ΒΕΡα (δΒεἃ 9᾽Ε6 ἃ ὁ [ᾳὶ αἰσαᾳ] Υ]Ἱεΐοτίη πόσὼω ὑγὸ σεσολλω) ΚΙ, 8] Ἰθῃβθ 
ΡΙ ἔν ξο Ὀάβῃ δ] Οὐἱ Βδ8 δ]ὅ Αὐυρϑιίᾳ ΑἹ] 

24. 580. Ρεῖν Ογνίοθας ἐπχιμειναι [ ἐν 6. ΒΌΕΕΘΚΙ, Ὁ] Ἰοηρο ρΡ] Τμάτὶ 
δι ΤὨΡ᾿ Οες.. ΘὈ90ὺ ς. αὐ 4119 ΟἹοπι Οὐδ Ῥοῖν Ογγῖομ ΟἿγ [1 ἃ] 
αναγκανώτερον 

9ὅ. συιμπαραμένὼ ὁ. Ὁ ἜΚΙ, 8] ρ]6ῦ ΟἾγάβ (εἰ γὰρ ἀναγκαῖον τοῦτό 
ἐστι, πάντως ὅτι (ἔτι) μενῶ, καὶ οὐχ ἁπλῶς μενῶ ἀλλὰ μεϑ᾽ ὑμῶν" 
τοῦτο γάρ ἐστι τὸ Καὶ συμπαραμενῶ, τουτέστιν ὄψομαι ὑμᾶς) ὙἘπάτί 
δα ΤΗρὴ Οος .. α΄ μη παραμένο 6. ΑΒΟΌ ἜΑ 8]8 (:: 1 6χ πϑὰ 

Οταθοογυτα; σὺν ὁχ δυυηάδηί, δαἀαϊίατῃ : πίησ δοϊδοο γα)... ἰδ νῷ ΡΡ 

ἰδῖ ρεγηιαποδο 
20. ΡῈ 8] περισσευσὴ  Ραὰ ἴ αὶ ἐν ἐμ. ἐν χῶ εὖὸ 
21, ἃ τῷ εὐαγγέλιο), Ε τὸ -λιο [ Ὁ" οἷὰ τοι; β6ς [ ἀχουσὼω ὃ. ΑΟῸ ἜΣΘ 

κι, εἴς... μὴ ακοιὸ ο. ΒΡ 8] ἔογϑῖθ θάβτὴ (1 νυ οἷς αμάέαπι) 
28. ἐστιν αὐτοῖς δ. ΑΒΟΡ ἜΘ 8] ἃ 6 ἔκ 81ὴ ἔτι 4] ρ] (νρϑὰ ἐϊ)ὲ8 681) 5ο δἱ 

(Ὀα8πι οἷὰ ἐϊζέ8. φιΐάθηι ἢ Θχρυὶπι 600 Ὀδδτὴ Βυτὴ)ὴ ΑἸ δτϑί ΡῈ], ἰἕθπὶ 
δάάϊίο μὲν Ῥ Ὲ Αἱ βυγρ ΟἿγν ΤὨΡΆ .. ς (ΞΞ ΟὉ 5, βεὰ 66) αὖυς. μὲν 
ἐστ. ς. ΚΙ, Αἱ Ρ] Ὑμάτί αἱ .. νδὺ ἃ] [ὑμῶν ς. Αβο ἢ 4] ἃ 6 δ] (8.7 
μῶν οἷ δηίοα ρῖ. αὐτῶν) ΟΠ γε Αὐρ (ε8ὲ ἐϊ1ὲ8 οδἰδηδίο [ςαδα ΑὉΒ] }έτ- 
αἀὐοπῖθ, υεδίγας ατιέδηι δαζιέδ: ἰἰὰ ἃ 6 Αὐρ), ἰΐδπι Ογνβά 153 μων .. ς 
49. υὑμὲν ο. ΈΕΚΙ, 4] ρὑ]6Υ ἔν 50 οορ θάβσῃ βυγρ ἃ] ΟἿτ Τμάτι δ] 
Απθγϑὺ 8]; ἰΐθτι ἥμὸν οὗ 178. ρὶ 81δ᾽ δ΄ διὰ (:: ἀαίνυβ ποι μοίοδὶ 
ΠΟ ὉΓῸ ὁογγθοίΐοηα παθοῦῖ; ὑμῶν βυαθδεϊιοπαϊ οδαββα ἢ8}18 ογδῦ) ] 

1 (ἥτις υδᾳ πάσχειν), 89 τόν 

29. Α αἱ ἡμὲν τὸ ρζὺ (813 τα) .. Εα δὶ] Οδοῦοω οτῃ (1 νῷ ποι δοΐιιπε ιιὲ ἐπ 
οὐπὶ στοαί, δεά ει οἰΐαπι οἷα) 

80. οἱον.. ὉΓΕα ἰΐ νρ ρρὶδὶ (ποῃ Τογι) δὰὰ καὶ, ἰΐδθπι οὗ ροϑί εδετε 
εἰδετε (610΄) ς. ΑΒ" ΟΡ "Ἔ" δὶ ρὶ] ΟἹ Οἢγ Τάτ δι .. ς (ΞΞ 52) ἐδετε 
ς, ΒΕ ἜΘΕΙ, 8] οοσίθ μὴ ΤῊΡΗ Οδς 



Ὀηροηάσμη Βα] 86η88 δα Θχϑιρ]ατι ΟΕ 86. ΡΗΠ.. 2,8. 469 

1. 

Υ ΐ΄ ᾽ “- » 

1 Εἰ τις οὖν παράχλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύϑιον ἀγά- 
Ν ’ Ν 

πης, εἰ τις κοινωνία πνεύματος, εἰ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 
4 ᾿Ὶ Α " Α - 

2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἶνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγά- 8,16. 
Υ̓ ’ Γι - 

σὴν ἔχοντες, σύνψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, ὃ μηδὲν κατὰ ἐριϑείαν 
ΑἉ 3 ’ ν Α ἧν [4 3 ’ « [4 

μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμε- 
«ς “- “- »-»Ὃ 

φοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες, 1 0. 10, 3. 
3 ᾿ - ". ς»ἤὕ σ΄ - ᾿ ’ 3 ς-»Ὅν ἃ 
ἀλλὰ και τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. Ὁ τοῦτο γὰρ φρονείσϑω ἕν ὑμῖν ὃ 

Π. 1. τι... α΄ τις 6. ἡ ̓ (οἴβον), 4] ἔδσοϊδ, ἰΐϑια (ββᾳαθηΐθ παραμυϑια) 
Τβάγι ΤῊΡΕὮ | τις ἰοσί (ει. ΟΡ 52) 6. ΑΒΟΡΕΕΘΚΙ, ἃ] ἔογοδθ Βδ8 ΟἿΥ 
ἸΏο86 (ε( ἂρ Υ8) δι ΤῊΡΙ Οδο .. 4110 τι, 109. Τμάνγιοοὰ τε... 
ς 49. αν’ τινα ο6. τηΐῃ νυἱχ τι ΟἸοῖὰ Ομ γαοπίέ Τῆ χε (:: ΒΟ] οθοϊβυλυτη 

ἰδ] τὰ ἐν τις σπλ. ἰδία οατὰ οοηδίδπδ δβοσναίαπι 6886 Ὁ δη 4018 

(6801 - 6. Ὁ αὐτὴ ἢθο ΟΟΟΥΤ δε ρογαηΐ -- ταϊχατα οδέ 1Ππᾶ ααἷ- 
ἄσῃι 86 ῥγορδί ἱρβ88 ασγδϑοΐὶβ δυαῦὶ θπ8 ἰΟ] ΓΔ ΌΙ] ΘΙ 6886 νΐϑατη. Αο66- 

ἀϊὶ ᾳφυοᾶ 'π ἰΌΓΟΒ 8008 βά 6] 1067 Ρ]ΌΓΟΒ ᾿δίγθβ [γα ηβί } 1886 νἱἀθηΐαγ, 
ἀυογυτῃ δαοίοτγ 88 τηϊηΐμηα 60 ἔγαηρίζαγ αὐποᾶ ἀριὰ 4108 αἱ ΟἸοτὴ δὰ 

Ἰοροῖα σγδιητηδίϊδη οογγοοίΐατῃη ἸαρσίΣ τονα. Φυδο ἀπυτὰ ἰδ βἰηΐ, 

1Ρ518 ΠοὉΪ8 βοσνϑηάυτη οσϊΐ τις, ὩΪ81 τη] απ 8 ΕΥΑΤ ΙΑ ΠΕΙ αὔδτῃ 6ἀϊ- 

[οΥῖβ ραγίβϑ δρθσϑ.) [ υ""Ἐ6 σπλανχνα 

2. συνψυχ. 6. ΑΒ ΟΡ ΕΟ .. ς ἴῃ 49. συμψ. 6. ΒΡ Ἔκϑ, οἷς τὸ ἐν 

(ἃ ε καὶ ψίιοίοτγίη ΗΠ Αὐοτβί πε ϑοηιξοτιῖε8) ..40 4] ἔγνβρ τὸ αντο. Οἵ 

ΟἾγ: τὸ ἕν φρονοῦντες, ὃ τοῦ Τὸ αὐτό, μεῖζόν ἐστι. Θ΄ἰτα! τον οδι. 

8. κατα ς. ΑΡ οἷο... ΒΟΡΊΕΟΙΣ εἷς κατ Ϊ ἐριϑειαν: ἰία ΑΒΚΙ, οἷς; 
Ὁ" δὶ ἐριϑιαν, Ἐα ἐρειϑιαν. Ὧ6 866. οὗ δὰ ἴδΔο 8, 16. εἴ 64] ὅ, 20. 
μῆδε κατα (6) ο. ΑΒΟ 8] ἃ 6 νρ 60} 8] (εἰ. ἢ κατὰ νοὶ καὶ κατὰ 
νοὶ πίλὲΐ ρον Ἰαρὶταγ) Ὑιοιονῖΐη Ατητδέ Αὰὺρς 4]... ς ἢ ο. ΘΕΕΘΕΣ, 8] 
Ἰοηβδ Ρ] ἔβ 8] ΟἿγν Τμάτι δ] [ Ὁ" (ε:8ον) καὶ ἃ] προηγούμενον Ϊ Β τοὺς 
υὑπερέχ.,) ΘΕΡα ὑπερέχοντες 

4. ἑκαστοι ΡΥ ο. ΑΒΡα ἃ] ἢ δὶ πὶ νρ ρῥρίδῖθ., ς -στὸς ο. ὁ (ο"" ΤῊΡΗ 
εαυτοι,, ΤΠΡἢ οἷ. ἐτερου) ῬΕΚΙ, 81] ΡΊασ ἃ α ρὸ Βυγαϊ 4] Οἢγν Ὑπάτσὶ 4] 

ψιοίογίη 4]  σκοπουντὲς 6. ΑΒΟΡΕΕΟ Α] πὰ ἃ ὁ ἔμ τὸ νρ 30 ἃ] Δίὰ 

δὶ τι ροὶδὺ, ς (ΞΞ Οὖὺ 32) σκοπεῖτε ς. 1, Αἱ Ρ] ὁορ δἱ ΟἸιν Τῃάγί δὶ 

(Κ δὶ δυταῖγ ΤῊρῃ -τω) [ Ρ΄ἜΟΘΚ 61. ἃ 6 ἔξρ αἱ νῷ αἱ (ποῦ 80 (0Ρ ΒΥΓ 
αἱ) Βκ8 ρρὶδί γηὰ (ποθὴ Απρ Α]}) οἵῃ καὶ τὰ δες (0 "ἜΚ 8] ρ] 889 Οδο 
το)... ὉἘ6 8] δὰὰ τῶν [ἑκαστοιν 866 6. ΑΒ (ἰΐοτι ὁ νᾶϊτγ) ΡῈ 416 ΘῸΡ 
Β8588 Ογνίμοδιθ οὐϑ1ι γιοϊογίη Αὐρ, ἰΐθία ς -στος 6. ΚΙ, 8] Ρ]ΩΓ ἃ 6 ρὸ 

ΒΥΤ ΓΤ 4] ΟἿγν Ογνβάϊοβ Τηαγὶ 4]... Εα ἔα τὰ νβ ΡῥΡ δὲ πὰ οτὴ (ει. 
ἔγδ 880), πος 609, Ῥταθῖθσθδ αὖ (4] ἢ) Ογγῖδθβ οριβὰ δὰ βαᾳ ἰΣϑηΐ. 

ὅ. γὰρ 6. ΘΕΒΟΚΙ, 41. ΡΙ6Γ ἐδ νῷ 80 ΒυγΡ δὶ (βυγ εἰ λοῦ, 6188 δὲ) ΘΟ τ 



4Ἢὁ ΡῊ]ΙΠ1.. 2, 6. ΟὨτῖβιὶ να 85 δὲ σίοσία. 3.810 8 δηχὶς 

,“Σ) ᾿ ᾿ κ. - Δ Σἦ ᾿Ξ -. ε ’ . ΄ 4 
καὶ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, Ὁ ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν 
ᾧ ’ ΠῚ 4] , » 2 “- γ νλλ ,: ς Α 5 » ν᾿ ’ 

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἰσα ϑεῷ, 1 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν» δοῦ- 
.- ’ ᾽ ΑἉἯ ΄ 

ποθ,8. λὸν λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνϑρώπων γενόμενος καὶ σχήματι εὑρε- 
Α ΄ ΑἉ [Δ [4 [4 [ 

ϑεὶς ὡς ἄνϑρωπος, ὃ ἐταπείρωσεν ἑαυτὸν» γενόμενος ὑπήκοος μὲ 
, - Αε ᾿ ε 

“οι ϑανάτου, ϑανάτου δὲ σταυροῦ. ὃ διὸ καὶ ὃ ϑεὸς αὐτὸν ὑπερ- 
᾿ Α ᾽ - ε ᾿Ὶ - Ψ Γ 

ὕψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα 
4ἘῸπ4δ. 3 - - , ’ Η , ,ι, “ῳχιι«» " 
υ 14, φι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ σαν» γύνυ χαμψῇ ἑπουρανίοῶν ν. 4041 ἐπ )ξιΣ 

4.4. “- - ΄ 

καὶ καταχϑονρίων, 11 καὶ πᾶσι γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι χίύ- 
2 :- σ Α 3 ’ - , 

ριος ]ησοὺς Χριστὸς εἰς δόξαν ϑεοῦ πατροῦς. 
ς { 

12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καϑὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς 
3 ἰκυν ’ , 3 Α κατ ᾿ ἊΨ ἊΨ 3 ἰμα 3 ’ 

Ἐρὴ 6.5. ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ 
Α ἊΨ. - . μου, μετὰ φύβον καὶ τρύμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσϑε 

1] 3 ᾿ ’ ᾽ ς » “- » ὁ « Ν ᾿ , 4 τ» - 

ϑεὸς γὰρ ἔστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ ϑέλειν καὶ τὸ ἐγεργεῖν 

Ὑπάγι θδπὶ ΑἹ (Πα δη) δ ]εϊοτίη ἨΪ] Απιδτβί δ]... ΟὉ90 1,η 49. οἵ 
5. ΑΒΟ 17. 78. σοΡ Ατπὶ ἃύ (Οστ ΑἸἢ Ογγῖομ119. 186 ρ 8860 ἱξοιηδά!08 Απὶ 
εἰ Μὰχ ρρὶδἱ δῖα: δὲ 181} ὁὔυπθδ δὰ 4186 ργϑϑοθάπηὶ ἤοἢ πᾶ αϑδτυπηῖ) 

φρονεισϑὼ ο. ΟΥ̓ ΕΙ, 4] ἔδγ6 ΟἿ ΟΟΡ 9Ὸ 8] ΟΥ Ἐπ ΒΙΔΔΓΟΙΒΣ ΑἸ ΟΥΥ 
Βά108 ΟἿγ (ε δἰξοτα) Τάτ Ιγδτὶ αἱ (Ὀ]ὰ λογεζεσϑω) .. α΄ [μη φρο- 
γειτὲ ς. ΑΒΟἾΡΕΕΑ 8)8 ἰἴ νῷ δἱ (ροσχιηΐ ἃ 6 βγὺ φιοά εἰ ΟἸ τ ίβέιι5 7οϑιιδὴ 
Ογγ68194. 511 ΔΟΒΒΘΡΘ (ΑἸ}ὶ αἱ ο8119 ο 6185 φρογειτῶ εἕχαστος, ἰἴθι 
ΤΗαοίδη6) μρἱδῦ [5 ἐν ἡμὺν 

6. ν»" αρπακχμον ] ἙἘα 8] ΕὐυδβιρΑΓΟΙΘΊ οι 5ὅ50 Ὀ1ὰ (0 1ἴθτῃ 84] μ]) οἵ τὸ 

Ἴ. αλλα ς. ΒΕ6 8] .-ς αλλ ὁ. ΑΟΡΕΙ, οἷς (οἷ. 6. Δ η  ΒΙΡΡ518 ἘΠ 5 ἢ. 6.3,10 
οἴματς ἘρῚρ} 614: Ογγίμθ898 4}}  1,η68 τοΐπ γενόμενος. ὅ καί (ἠϊα οἱ. ΥΥ (δὶ 
41). ὙΘγϑατα 6. ζοίαπι οἱ 7, α8ᾳ λαβὼν Πδυθιϊ οἱ. ϑδοιἰδηῖρΡ51:8 

8. μέχρυ (εἴ. ΟΥ Επϑἀθημεθδ- 1002. Ογγδάογάθδ 4) 9]).., τ" (εἴ 8ονὴ)ὴ μα αχρι 

9. ογνομαὰ ΡΓ 6. ΒΕΞΟΚΙ, 8] ἴὉσ6 οὐ ΟΥ3 ΕἸ ΒΡ586θ. 1983. 400 Α.ἢ3 ἘΣ ΡΊΡ}751 
Ογσγῖβθ8151. 194. οιβά 108 ΟῊγ Τηάγιξϑ Ῥσοςὶ Πδπὶ 8] .. ζῆ Ῥσϑϑῖὰ τὸ ὁ. ἃ 
ΒΟ 17. Ἰϑοπδῖοχ Ἐπ8άθιλϑο1 φ[660114 ΟΥγίο θδ0 ο(8}10 Ῥγοσορθβδ ἰοσ [6 
εἰς τὸ "7τὲρ 

11. ἐξομολογήσεται ς. ΑΟΘΕΕΟΕΙ, 8] Ρ]υ889 ΟΥ ΕἸ5Ρ5648 ρ(Θ01217 Ἐ᾿ Ρ10}}741: 
ὅτ. Ατῃοάἀδ 4) τηὰ (Δηἴθα 6 γθ ἢ}}}8 καμψεν) .. ς πὶ (ΕΧ 6.τ.) -σηται 
5. Β 8] ρΡὶ Ευ59.114 Ογγβάϊ08δ 4] [ Κα αὶ ΕὐιδΡ 5618 Ὁ|8 7 οἱϊαῖ ογη χξ,,. ὙΔΥ 
Δ] μὰς 

12. αγαπητοε .. Α Ἰοοἰοηατία 8]14ᾳ ἀδιηϊὰ 4] αδελφοι | Β 8] ὅ ΒΔ] ΒΑ" 
ΟΟΡ ΒΥΓ ΔΙῚ 8] (ποπ ἰδ νῷ Β.ΤΡ 4]) ΟἸγ' ρμρὶδὲ 4]ᾳ οἵ ὡς ] ΚῈ ἀθ 8 
ἴα δ] οἵὰ ἐν ρὲ [ μὺν .. ΘΕΡῸ ἴΐ νῷ δὶ ρρὶδι ροβὲ μαλλον ροῃ : 413 ΟἿτγ 
ὁοτὰ ΤῊΡὮ οτὴ [Ἑὰ δὶ ὁπὶ ἐν τῇ απουσ. μοι" (ἔ ρτδϑροβίίο -- ἐπ ῶγαἷ- 
δεπίδα πιέα) 

18. ϑὲος ς. ΑΒΟΌΕΘΚ 84] ἤδη... ς (6099) ργδϑι ὃ 6. Ὁ ΕΠ, δ] ρῥἷεσ 
ΡΡ πιὰ | ἐνέργων .. ἃ δἂὰ δυναμεῖς | εὐδοκιας .. Ο δἀὰ αντον 
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ὑπὲρ τὴς εὐδοχίας. 14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγνσμῶν καὶ δια- τ Ῥὸ «, 9. 
λογισμῶν, 1δ ἵνα γένησϑε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέχνα ϑεοῦ 

ἀμώμητα μέσον γενεᾶς σχολιᾶς καὶ διεσεραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε 
ὡς φωστῆρες ἐν κύσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα 
ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν δ᾿ 6. 
ἐχοπίασα. 1 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ 

τῆς πίστεως ὑμῶν : χαίρω καὶ συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν᾽ 18 τὸ δ᾽ 
αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συνχαίρετέ μοι. 8,1. 4, 4- 

19 ᾿Ελπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ιησοῦ Τιμόϑεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, 

ἕνα κἀγὼ δεὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσό- 
ψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει᾽ 2] οἱ πάντες γὰρ 
τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 22 τὴν δὲ δοκιμὴν 
αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ ι τὶ ν, ». 

ἘΔ). ΈΜΙΟΝ: 28 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω͵ τὰ 
περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς" 24 πέποιϑα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως 

ἐλεύσομαι. 

158. γενησϑε ο. ΒΟ ΕΈ Εὶὶ δἱ υἱὐ νάϊν οἴη Ογτγίβϑβϑδέ (Ἣν ΤὙμβάγὶ ῬὨΣ] 
οϑτνΡ δι 8]... πῃ τε 6. Αϑ ἜΓΕἋ ἰΐ νῃ ΑΔ] ρρἷδὲ ] αμωμητα ὁ. ΒΕΕΒ 
ΚΙ, ἃ] ἔεγθ οἵα ΟἿχ Τμᾶγι ΡΒ: 16 ΥΡ δηι ἃ]... 1 αμώμα 6. ΑΒΟ 8]3 

ΟἸ ἐπιϑιυὰ Ὑιοιοτγὶπ (ἸΡδὰπι αταθοῦτη ἀμώμα τέκνα ἰπίογιὶ οομηπὶ 880) 
Ογτίποβσϑα (:; οὗ δὰ 3 Ρὲ 8, 14.) μεσον (6) ς. ΑΒΟΡἘα 8]5 ΟἹεπι 
ες εν μεσὼ ο. Ὁ  ΕΚΙ, 8] Ρ]6Γ ΡΡ πὰ ΕΟ καὶ ἐν τῷ κοσμω τουτῶ 
ἃ ες ἔπι Οἤγοτ (πο ἰΐοθιι Ὑ᾽ οιοτγίη 4] Ρ]) ἐπ λοοὸ πιπαο 

16. ΡῈ καυχησυν οὐδὲ... Β ουδ 

11. αλλα ς. α (νἀ τ) ΒΡ ἙΕα οἷς... ς αλλ ο. οὐ ο  ΕΙ, 8] Ρ] | εὐ καὶ .. 
Εα καὶ εἰ ] συνχαίρὼω οἷν. 8αᾳ συνχαιρετε ο. ΒΟ ΕΘ ..  ὴ 49. συγχ. 
αἴτοᾳ Ιο60 6. ΑΒ ἜΚΒΙΙ, οἷς 

19. κυρίω 68. ΑΒΌἜΚΙ, 8] [ον ἔν (8εἀ ἔχ" 4] ἄοπι. 7ε. ΟἿ ν.) ἃ] Ρ] Ῥρϑτ 
δε|δὲ γηὰ .. Πμ χρέστω 6. ΟΡ ἜΘ 818 ἃ 6 καὶ ὁ0ρ Ϊ ὑμὲν .. ΡῈ (" υἱ να) 

8] ἴξ νῷ 8] πρὸς ὑμας [Α ἐχψυχὼ 
20. περι (1, ὑπερ) ὑμῶν (0 " ἡμῶν, Τρ πο ἐμου) 

21. χὺ τὸ (601) «ς. ΒΙ, 8] ἰΙοηξε Ρ] ἔα ἀοφιιΐά 8] ΟΡ Β.ὺτΡ 8] ὑρϑτ τυ Ατη- 
ὈγΒέαΒ,, ΟὟ 532 1. τὺ χὺ ὁ. ΑΟΡΕΕΟ δὶ νΥ τῷ ΟἸε δὶ ρρίϑί τι... Καὶ 
ΑΥΡ ΟΥΡ οπὶ ξῦ. Ῥυδείθσαα ς (ΞΞ ΘὉ 32) ργϑβϑῃ τοὺ 6. τρΐ υἱχ τῆι 
οοὨίγα ὯΠῸ Οἵ 8] ρ] ΟἸθση ἃ] τ 

42. εἰς τ. εὐα77. .. 0 ἐν τοῖς δεσμοις του εὐαγγελιου 

48. Ὁ" αἱ 801εῖ πένψαι (ἰΐδια ν. 35.), Κὶ ἐχπεέμψαν [ αἀφνδὼ ὁ. ΑΒ Ἐ6 

1Ἶ.... ς ἀαπιδὼ (ὁ απειὸν», εἴ. ἐπιδὼ ξερὶϊατ) ο. ΒΟ ἜΚΡΙΣ, 8] Ρ]ον 
ἐξαντῆς (τᾷ πιὸ πεἰϊίενα τοῦ, ἰΐθτη ἢ δεἀ ροϑβῖ εἷ. δαὰ ἐκ 50) .. ἃ 6 ἐα 

ἔρδα, αὶ ἐὰ ἴρ80 

44. ταχ. ἐλευσ. (6 νΥ͂ ΑἸ'ᾳ ελ. τα.) .. Α΄ 8] ἔδγοβ νυν τῶῦ ρὑρμδγ ειἰδὲ δ] ἷᾳ 

δὰὰ προς υὑμας 

Γ 4 



4719 ΡΗΙ], 3,25. Β.68 οἱ ἰδυὰδθβ Ερδρθγοαϊὶ τοσχ νϑπίυτϊ. 

95 ᾽Αναγκαῖον δὲ ἡγησάμην, ᾿Επαφρύδιτον τὸν ἀδελφὺν καὶ 
συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην μον, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουρ. 
γὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 20 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν 
πάντας ὑμᾶς καὶ ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσϑένησεν. 21 καὶ 
γὰρ ἠσϑένησεν παραπλήσιον ϑανάτῳ᾽ ἀλλὰ ὁ ϑεὸς ἠλέησεν αὐτύν, 
οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἔνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 
28. σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἕνα ἰδόντες αὐτὸν παλιν 
χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 29 προσδέχεσϑε οὖν αὐτὸν ὃν κυρίῳ 
μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 30 ὅτι διὰ 
τὸ ἔργον μέχρι ϑανάτου ἤγγισεν παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα 

1 Οο 16, 17, ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρὺς μὲ λειτουργίας. 

35. ὑ"(Ε) ἃ ὁ Υἱ]ἱεϊοτίη Απιθτϑὶ Ῥᾷς οπὶ κ᾿ συνεργ.  συνστρ. ς. Α(Β 
Μαὶ συστρ.) ΟΡΕΕα οἷς .. ς συστρ. ς. (Β νἱά6 Δοῖ6) καὶ, δὶ οεσῖς 
ΡΙοσΣ 

230. παντ. υμ. (Β δ0Ρ υμ. πα.): ἴῃ δἀὰ [ἐδεεν] 6. ΑΟΡῈ αἱ ἔσχε ἃ 6 οὺρ 
δΥγΓυῖγ 4] [δὴ ΤΡὮ Οδββὶοα, δὲ οἵχὴ 6. ΒΕΘΚΙ, 4] μ"ἱὶ ἔκ νᾷῇ ζοὸ 8] Ογν 
Τμάγι ἃ] ὙἹοϊοσί Αὐπθτϑέ ἃ] | οτε ησϑ. .. (ο "Ὁ ) ἜΓΕ6 νῷ 5ὸ ὑΡ 
δῖ αὐτὸν ησϑενήκεναι (ἃ α νᾳ ἐΐυπι Ἰηβγηιαίμηι, ἴ {{]. τυ γιατί, κα ἡ. 
ἐ εὐπὶ ἱπβυπιαΐνηι ὁ ἐηῆηνημιτὼ) 

1, Β 4]6 Οδγν ΤὨρ)ιοὰ ϑανατου | αλλα ς. ΑΒΌΕ οἷο .. ς αλλ ς. ΕΘΙ, ἃ] 
ςογῖθ ρὶ [ ηλεησ. αυὐτ. 6. ΑΒΟδ" (ἢ Ιδίθι) ΕΘ 8] ἰΐ νῷ 8] Ῥμούίσαδῃ δ 
ΡΡίδι .ς αὐτ. ηλε. 6. ΚΙ, 8] ρῥὶεν νν τὰ ρὑν τὰὰ | οὐκ .. Ὁ" οὐχ | ἐπὶ 
λυπὴν 6. ΑΒΟΌΕΡΟΙ, 8] ρὶ Οἠτοὰ ὕδῃ ΤὨρμοᾶ Οος .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) ε. 
λυπὴ 6. Καὶ δὶ ρτὰ ΤΠάχιὶ ῬΒΟΙΠ)ΔΠ176 4] | σγω .. Ὀ"Ε)Ἑα αἱ ἐχω 

28. υ"Ἐα σπουδαιότερον |[ ουν .. Κα 11. αὶ ΤΡΗ δὲ [ Ὁ" ἐπένψα 

239. προσδεχεσϑε (Εα προς δὲ [ἴ ΒΌρΡ6Υ ἷ8 αὐ τεγο] ἐχεσϑαν, αὶ αα τέτο 

ἐχοῖρίίε : αἱ ἰοῖΐθ8 ἱπερίθ) .. Α"" 61." 18. 80. προσδεξασϑε 

80. ἐργον (607) ο. ὁ (:: οἴ δᾶ Αοἰ ὅ, 41.) .. ς (609) αἀὰ του χΧν 6. ῬῈΚΙ, 
Δ] Ρ] οὐ μὴ οἵἴηῖβ80 τοὺ ὁ. ΒΕ6Θ 8]; ἰΐοτῃ δἀάϊίῃν χυρίου (Α 81] νΥ); 

του κυρ.» του ϑέου (60 4] ΟἸγοοτι) [ μέχρε .. ΒΕΡα εωὡς [| παραβου- 
λευσ. ς. Οκὶ, Δ] Ἰοηρθ Η], ἰΐθιυν (αἱ σοτῖα δἀὰ βαπι) ΟἿγν Τμάγι δαὶ 
ΤῊΡΒ Οδς οδὲ.. ΟὉ 32 Ιη παραβολευσ. ς. ΑΒΡΕΡα 177. 118. 119. 
(ρτδθίογθα δὰ ψιχή Ἐαὰ ἰξ νᾷ ΑἹ] ρὶ δὰ αντοιυὴ)... ἃ 6 β' ϑαγαδοζαξεδ 
ἄς απΐπια 8μα, ἔνᾳ δοί αι μμὶδὶ ἐγαάεηϑ (864 ΑἸηδτδὲ ρύϑοῖι ὑπ ἐπίετῖ- 

μη) απίηναπι διιαπι, Ν ἰἸοϊογίη σα ῬΟΝΕΉδ ἵπ ἱποσνγίμηι ατόέπιαπι ἐμαπι: ΒΥΥΌΙΓ 

ΔΥΓ ΒΡΕΥΉἐΝ 8, ΘΟΡ ροδίρομπέπδ, 50 οδίϊξυϊδοοπδ.. ΟΧχρ!) οδηίοβ Τμάτῖ: τοῦ 

κινδύνου καταφρονήσας, ΟἾὨγ:"παρεβουλεύσατο καὶ ἐξέδωκεν ἑαυτόν, 

ΤΌΡΗ: παρεβουλ. τουτέστιν ἐπέρριψεν ἑαυτὸν τῷ θανάτῳ, Ηδ8: εἰς 
ϑάν. ἑαυτὸν ἐκδούς (Βαβτθε. ὑ. 199 ἔργί6 δ᾽] υάθηβ: πῶς ἄν τις προμη- 
ϑείη καὶ πρὸς κινδύνους ὑπὲρ τῆς ἐντολῆς καὶ. κυρίου παραβολεύε-- ἡ 
σϑαι. ΟΥ̓ οἷ. Ευδίαιἢι Δὰ Οάγβδθ. ἐκεῖϑεν καὶ ὃ παράβολος ἄνθρωπος 



(οαῖτα ᾿πιξεϊσζαπῖο: Ῥβπἢ δι ἰζτογεατῖος. ΡΗΙΙ ἃ Δ 4413 
.....ὃὮὖὸἢἝ]͵ .. 

11. 

1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μὐν. χαίρετε ἐν χυρέν. τὰ αὐτὰ νρὰ- 
{ειν ῥωὶν ἐμοὶ μὲν οὖχ ὀχνχρύν. ἐμὴν δὲ ἀσφωλες. 9 ἀλέπετε τοὺς 
κύνας, “λέπετε τοὺς χαχοὺς ἐρ; ἄτας, ῥλέπετε τὴν κατασομαν. 
ὃ ἡμεῖς; γάρ ἐσμεν καὶ περιτομῖ, οἱ πνεύματι ϑεοῦ λατρούοντες καὶ 
καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ἴησοῦ καὶ οὐχ ἐν σαρκὶ πεποιδδόγες, Ἔ καὶὸ- 
περ ἐγὼ ἔχων πεποίϑησιν καὶ ἐν σαρκί. εἰ τις δοχδὶ ἄλλος πέπον 

ὁ κινδύνοις ἑαιτὸν παραβάλλων. Χίεσοριν. ἰὰνμ. περὸ παραδμομνῆνι ὀεὲ 
μιχρόν τι παραβολεύσασϑαι καὶ πρὸς μάχην ὁρμῆσαι, κἱ Δ'ταϊ ὁχ 

τη8. Δῆετί. Αρυά ουπάοπι ρίυτα οχϑοχὶ θυ ηΐαν αὐδὸ νὰ ἡλοϊ 1.) ΜΕ ιὶ 
φαϊάοιι μᾶς ἀθ χὸ δὶς νϊἀθίυγ. παραροιυλευσασϑ. οὐγῖθ ἡνονν ν νιν 
αὔδλπιὶ παραβολευσ. ἸοσΟ ποδβῖσο ἰθδϑίαταπι δῖ, ααΐμμὸ απο πον τΔ1}5 
ἴππι πῃ ΚΙ, οὐτὰ τηΐηιιδο οἀὰ Ἰομμθ ρῥ]ογίβᾳ δοιὰ οἵ. ἰῃ ὁ ἐπννοιτ αἱϊ, 

(Εχ ἰπϊογργϑῦθυθ παραβουλ. οομῆγπιατο νὰν κὸ βΚγθλτ οομ, σαρο ολ. 
1ἴ νῷ δοι]!.)} Νοαῦδ τηΐηὰδ ααὰτὰ ποϑίγο ἰο00 ᾿ἰθοῖο ΑἸ οἱ παμιμ ιν μὲ 

ἴῃ ἐγαριδαπῖο ΕυβθΌΪ δρ 1δαιηρδύδθι μ] τ] }ν Ιου Οἰγγὰ αἱ ἐπ ἢ ὴ 
ἨδΒγΥοΒΪΐο εἰς. Ὀυθίϊανί διιΐΐθιη νὶχ ρμοῖοδί αιΐ αἰγβ  νὸχ ἀμ (ἐγλὸ- 

οἰἰδι18 ἰηοσίοτβ γϑοθρίβ ἔπογὶδ : αυϑιὴ ἐϑὰν ἰὰ ἐμδι ΡΟ ΑΙ π 0} οὐ- 

ἀϊουτῃ βογί ρίογθ υδίᾳυο ἰμίογ αἰταηαυα ἡποίμα!, Ἡδβον 3} ] ν νὼ 
αἰγ8 ργδοβίασεϊ, τλι]ῖ0 πηαχίθ παραβολειεσθοαιν «ὐοἀ κα σαρήμολος 
ποίβϑίτηο ἀδγῖναμἀσπιὶ 6086 δρρδγϑίε πθ 49. μϑηνν ε}} Π}0}} 891} 
Βαθουαὶ, οομηοἀαγὶ 86 ἀθυθυδέ φαμμ παφψαβουλείεσ κι ν γα ων 
Ρ81}10 γτοοοῃαϊίοτο. Εδιὲ δηΐτῃ (Ὁγ6 ρΘΥΠΦΡΘ ΘΟ ἢ}. ΘΝ ΜΝ βμμὸ 

50116, οοηΐογοηἀυηᾳας οβ΄ οὐ παραφρονεῖν, παρφαλυγίςεσίλαμ, μγυ- 
ἐτϑαϊοπίθ νοτὸ δἰ ρηἠσατίοηθ ἰμ οαμ 6 ἔθ γὸ νην} σαραμυυλι μὰ 

παραβολ. ἀϊοίαπι νάϊτ, φὰ46 ἐχμ]ϊεαίο μονίγο ἰοου ομγομίο μφἠ νην 
ΔΡΡΟΒίίο τῇ ψιχῇν» ἰΐα αἱ ςομοσεθ ἑανοῖ 1ΠιἃΔ (μονωγίν ἀθ ", (), νμήάθῳ 

6886 ΡΟσΙΟΥσῖ 08. πο }105 αἵ δὰδ6 νἤΐω6 ἀμγίιν τςὠμ μι} ἐγ ΦΟΚΉ ΒΓ." 
Π)οηΐᾳιθ ουηνοπΐομίδ ποβίγο ]060 ονπ56 νἱ είωγ ν' μογύμίι ἐμ μ8}- 
Ἰδτὰ τι οἤοσα ἱρβίαβ νίΐη6 μαυυΐονο Ἰη) ἐμοί μάν με γὸ μὴ9 μη μεῖο, 

ἀαδτα οὐτὰ ἰοτηογίίδίθ, οαΐὰ ποῖίο ,) πχαφψαβολειεσ, φηβθ ἀδμ ει, ἦν 
Ροσῖςα]δ 1Π|1π| 86 οὐέα! 1986. 

1. 1. τα αιτα .. Κα ταῦτα ({ νῳ εαὔφιη) ] ἀσφαλὲς, Α" ν41» μα) ἴων 
Ρτοεομθβδ΄Ἴλμσχη μγϑρχῃ τὸ 

8. ϑέου (Οὕ) ες. ΑΒουλΈΣΟΚκι, αἱ γ)υμθ ἀἀν, ον αῷ γμώωμα νι μ 
δὴ Αὰὺς (ἰΐοτο ἂρ Ατὼῦ ρά, Βεοιφά,) καὶ νκ’ 4 φαμὶ μἱὶ ὧν Αὐμ (μωμὶ ,γεν ὦ 
παοππείία" ἀ60) Ομ ψγιν 'ϑᾷ Εαυρυθαν Δ0}) αἱ μνω μι Αὐμπ» μὶ ὡς 
(ΞΞ βε) ϑέω ε. Ρ" 8] τῶῦ ἀ ὁ 7} νῴ ζὸ υγγν κυ] μάν αἱ μγιδίμω,.. 
Τρ ἀ ϑένω ᾿ ΝῈ καὶ οἱι' Φαραν 

4. και .. »"π'εᾷ «16 ἀεΥ καὶ Αὐμ᾽ οἱ (ἀειωά (οἱ αἹ ψυία ἐγὼ ψφμ} } 
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οι, 1. ϑέγαι ἐν σαρχί, ἐγὼ μάλλον», Ὁ περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γέρους 
ἐκσε - } ἐν Α ’ 

Ισραηλ, φυλὴς ]δενιαμείν, ᾿Εβραῖος ἐξ Εβραίων, κατὰ νόμον Φα- 
- . ν .- ’ Α 2 ; Α ; 

86 1,18... οἰσαῖος, Ὁ κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσυνγὴν 
ΝΞ Σ ἢ ’ ;᾽ . ᾿ ς Ἶ χλλ Ἁ . “1 κξοδη 

τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. ἀλλὰ ἅτινα ἥν μοι κέρδη, 
- Ο Α 4 - 3 49 ’ , ᾿ 4 “ ΕΣ: - 

ταῦτα ἡγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ὃ ἀλλὰ μὲν οὖν καὶ ἡγοῦ- 

μαι πάντα Σζιμίαν δίεαι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ 
Ἰ - “- ἣ ’, ᾿ ἃ ,»),,χ εο ᾿Ὶ ᾽ 5 ’ Α ς : - 

σοὺ τοῦ κυρίου μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώϑην, καὶ ἡγοῦμαι 
᾿Ῥ - Α ς - “- 

σκύβαλα εἶναι να Χριστὸν κερδήσω, 9 καὶ εὑρεϑῶ ἂν αὐτῷ μὴ 
Ν 5." » 2 ’ 2 ᾿ 4 4 » 

ἔχων» ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πιστεὼς Χρι- 
-- “-- 4 -- - -- 

στοῦ, τὴν» ἐκ ϑεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι αὐ- 
Α - “- Ἁ , 

46, τιτὸν καὶ τὴν δύγαμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν 
“- ὔ «- - -- - 

τῶν παϑημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ, 
» , Α “- 

11 εἴπως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 

αλλοὸς (Ρα 4] αλλωξς) .. ΡΕΡΟ 8] ἰξ νῃ Ροβὶ τες... 46. 109. ΒΥγ σϑ ΟἿΓ 
ἕο Γ᾽, οἱ Ατηδτδῖ οτὰ 

ὅ. ςθ 1024. Ἰΐοτῃ ς 8] (μου ΟὉ 832) περιτομῇ (118 οἱ. Επερ 8889 ρὲ δ] ] 
εἀϊππι)}} βενεαμευν 6. ΑΒΙ,; ΒΟΚ -μὴν ..ς 49. -μὲν δ. 9Ὲ Δ] δογίε ρ]εγ] 

ΕἘᾺ χα. τον νομι. 

6. ἕηλος 6. ΑΒ" Ἑα... ς -λὸν δ. Ὁ οΙἜΚΙ, 8] οογῖθ ὈἿοὺ τὴν (Ὁ "Ἐὰ 
ΟΠ1) ἐχκλήσιαν .. να 113. Γ αὶ νῷ τη 9645 (0 798) ΑἸ δ Υϑὲ 4] δάὰ 
(432. του) ϑέου (ΑἸ ΟΝ νἐδες) 

1. αλλα ς. Βρ".. ς 49. αλλ ς. δ ἘΕ (αλλε τινὰ 8.) Κδὶ! 4] Ἄσοσίβ γ] ... 
μη [αλλα]: οπι λα 17. ἃ ὁ αὶ Ογγδάουϑϑ ρι810 1. οἱ 4] [ ν μοὲ 6. ΑὉῈΕ 
ΘΚΙ, 8] ΡΙῈΥ γὸ ΘΟΡ ΒυΓΡ 8] Ογγϑδάογδβ οι 82 ΟἿΥ Αἱ τὰ Ὑιοϊοχίη .. Τμη 
μοι ἣν ὁ. Β 813 ἴξ νῷ 81] Τᾶγί οδίσοσα ΓΤ οἱ 41} δια τὸν χῦ .. οἽδίοχ δὰ 
Νε 10, 24. διὰ τῶν χρηστῶν. Τυοὰ οἵ δὰ 1, 31. 

8. μὲν οὐ 6. ΒΡΕΡΟΚΙ, ἃ] ρ]υ 840 μ᾽ μη... ς (ΞΞ ΟὉ 32) μενουνγὲ δ. Α 
αἱ ἂἰ νὰϊν ὑπὶ Ὠϊὰ Ογνδάογόδ  οι585 ἐξρῃβα 11 ΤΉΡΗ. Οοίογαμι (Β δΡ 
1λατι) 80. Υ νᾳ (εἴ. ἔὰ 41], ποῦ δύῃ 41) 5ο δὶ Ογγδάοτγδδ ορειβὰ 4] ρμρἱδὲ γηὰ 
οπὶ καὺ 84 | χὺ τῦ (ΑΚ 8] τὴῦ Γ νῷ 8] ρὈδτ οὐἷδὶ α]ῖᾳ ἐὺ χυὶ .. ἢ ῥσϑβπι 
τοι ς. Β Τμπάτι [ μου .. Α γν τῆι! ΡὑΡΒῪ τοὺ ρμρἰδι3 ἡμῶν εἰναι 8β8ς 6. 
ΑΛ ἜΚΣ, 8] [ἘΣΘ οἵη ρῸ 4] Ογτῆ 4] ρὴ Αὐς.. 609 Ι.π οἵὰ ο. ΒΡ Ἔα 
17. ἃ νῷ δὶ βδγδαρ ρρἷβῖ τὴῦ 

9. ἐμὴν. ..1, 61. 41 οἱ [ ἐπε τη πιστ. (Ὀ"Ε] ἐν π., ἴὲνῳ ὧι Μαεὶ).. 
ΒΓ Δ.Θ οἵη. Οδἰθγαμι Σ, 8] ΒυΥΡ 4] ρῃ τῆι φΟΠΪς ὁ. 544 

10. Ὁ" οπὶ αὐτο ΡΥ | 1 οπὶ τῆν 866 δ. ΑΒ, Θοπίσα ῬΕΕΘΚΙ, δ] οἱ ναϊν 

οπιῃ ΡΡ Ρπὶ Ι συμμορφιζομ. (α΄) 6. ΑΒΡ" 11. 61." 71. (118.»" συμ- 
μορφαζομ. .) Οτεδά Βὲε Μδο (- μμ-- αβ οἷο; Ὁ" -ψγμ τ)... 6 συνφορτει- 
ἕομι. ἰΐθια σοοπογαΐεδ ἃ 6 αὶ ροὸ [τἰβὲ 1 οἱ. ς συμμορφουμ. ς. Ὁ ἜΚΙ, 
81 ΡΊῸΥ ΟἿγν Τηάγί 4] 

11. τὴν ἐκ (6) 6. ΑΒΡΕ δἱ ἔδγϑ᾽" νυΥ μπὶ Βδ88 ΟἿν Ὦδιῃ 1[χἰδὶ 4] τρῦ (εα 
τῶν εχ) .. ς (ΞΞ 82) τῶν ὁ. ΕΙ, 8] ἰΙοῆρε ρῥἱ ς' (οιιὉ απ) σον αἱ Τμάτγι δἱ 
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12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ 
καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήμφϑην ὑπὸ Χριστοῦ. 15 ἀδελφοί, 
ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι᾽ 14 ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω 
ἐπιλανϑανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσϑεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ σκοπὸν 
διώχω εἰς τὸ βραβδῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ 1η- 
σοῦ. 1 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονώμεν᾽ καὶ εἰ τι ἑτέρως φρο- 
τδῖσε, καὶ τοῦτο ὁ ϑεὸς ὑμῖν ἀποχαλύψει᾽ 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφϑά- 

σαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. ὼ 
11 Συνμιμηταί μου γίνεσϑε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως 

περιπατοῦντας καϑὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 18 πολλοὶ γὰρ περιπα- 

12. οὐχ... Ἑτουκ [ εἐλαβον (εἴ. Επ5Ρ5108 4] ρῃὴ Τοτὶ ᾽οοτὶ πη ΗΪΟΓ 8] ται) 

ο. ΒἾΕΡΕΟ ἀ δ ἔκ [τἰδ Αὐηγϑὲ διυιοιβίῃρ 616 κἀὰ ἡ ηδὴ δεδικαιωμαν (Ε 
δικαιώμαι, αὐ -ομαι, ργδϑῖϑγϑ αὶ ᾧὶ ἴδῃ βογίρβογαϊ τετελείιωμαν βοὰ 60 

δ᾽ 18 ᾿ρτοῦϑίο δαβουῖρϑὶς διὲκ.) [ καὶ ΡΥ .. Ρ᾽ΕΓΕΟ 89..-112. ἃ ὁ ἔς 
νῇ 80 4] Τοῦῖ δἱ τὰ οἵὴ [καν βδ8.. ΡἜΕΑα 67." 74. αὶ Τοῦῖ οἵχ [χα- 
τελημφϑ. ο. ΑΒΌ ΕΑ... ς-ληφϑ. ο. ν᾽ ΕΚΙ, οἷς (1, αἱ -λειφϑ.)}} χὺ ς. ΒΕ 

(0 5 ργδθϑίῃ του) Εα δ] ἃ αὶ ρὶ βρὸ δϑίῃτο ΟἹἸϑη Μδς δι (ργδϑϑιηῃ του) 
ΡῬΡ δῖ γηὰ.. α α] ἔοσε᾽'" ΟἸνὶ ΤὨρμοὰ χὺ τῦ οἰ ς (ΞΞ ΟὉ 852, βεὰ Θ᾽) 
ΡΥΓΔΘΤΩΪ880 τοῦ 6. ΚΙ, 8] ρὶ Τηάτί δ]; ἰΐϑῃη νῷ 600 ΒΥΓΡ θ΄ ΑἸτηὐτγδί 8] 

(ει. εὖ χῦ, τοῦ κυρ. τῦ οἱ ΑἸ 1 γ Ἰδρἰ τ) 

18. ν" οἴῃ ἐγὼ [οὐ 6. ΒΡ ἜΞΘΚΙ, 8] ρ] ἰΐ νῷ 81 ΟἿγν (εἰἰχὺ ριον; ρα] 
οὐδέπο οἰἷ οὐ6}) ἃ] Ταγέ Ὑ᾽οϊονίπ 41] τὴ .. Α΄ 8] ἔεγεϑδ οὸρ 8] πιὰ 
(ϑγυρ αἄδλιις «.) ΟἸδοτι Τάτ ΟἸσοη "2 4] τὴ ΑἸηρτδὶ Ηΐοσ οὐσὼ 1 Ἐα 
κατιληφοτα 

14. τοις δὲ... Ὁ" (Ε σοῃῆιβθ) Εα (νν πιὰ) εἰς δὲ τὰ [Εα 8ἃ] απεκτεινομ. Ϊ 
εἰς 6. ΑΒ 17. 78. 80. ΟἸοα ΑἸΉ Ογγϑάοτιθδ ΟΠ χοῦ ό, ς ἐσ 6. ῬΕΕΟΚΙ͂Ι, 

ΑἹ ῥῖεν ΟἸνν Τμάσγι ΤΏ 8η) (οἱ. Ρδγθδ4) 4] θὰ 46. αὶ νρϑά ΟἸθηι Νονδί 
Ὑἱετοτγίη 8] οἵ του 8ὲε. ] χῷ τῦ .. ὈΓΕΕΑ ἃ 6 αὶ χυριὼ τῦ χῶ .. ΥΆΥ 8] 

15. τελειοι.. ἘΘ6 δὶ Δαὰ ἐν χῶ τὸ {τ|, 16 οεἀὰ δρ Ηΐογ (,λος δαρίπειδ ϑῖυ6 
ϑαρίαπιιϑ; ἀΐνοτβα θηΐση βαπίὶ δχθιρ] δι. ϑδ6α 4}}}}3 δαρίαηπιι8) 5]5᾽ 
ΟἹοτι φρονουμὲψ [ Ὁ" οἵὴ ὁ 

16. στοιχεὺν (Εα συνστοιχ.) 6. ΑΒ 17. 67. ΟΡ βδ1 δϑίῃτο (β6ρρ σἀὰ 
ἔπ πα σοποοταϊα)ὴ ΤΠ ἀοίδηο ἨΐΠ Αὐρ5860Ρ9 Ἐδουηῃά (β6α8}).. ς (ΞΞ Θ6Ὁ) 

δὰὰ κανονι (Ὁ Ἐα6 ἃ 6 καὶ ΡΡ 9μδιοϑθᾶ αρ Ενδρν [3»333.- 0 Ὑ7181] Μ᾽οῖο- 
τίη Αὐαθτδέ οὐὰ; οἵ. δηΐθ στοιχ. οἷ δ 16 Υ ΡΟ), τὸ αὐτὸ φρονεῖν (ἢ86ς 

δπίο τῷ α-. στοιχ. [συγνστ.] ροὰ Ὀ"ἘΎῸ ἃ 6 δαὶ Ψ᾽οίοτίῃ Αταθτβῖ, ἴζθτῃ [86Σ:- 

νδίο χαν.) Ὁ Ἔ δ} ἔ νρ' 5ὺὸ δύτὴ 8}7}) ς. ΚΙ, Δ] Ρ] (864 8] Β.Ὺ.Ρ ἈΓΥΙᾺΣ 
δὶ κανονἍ δηΐὸ στοιχ. τεὶ στοιχ. δῖα τῷ αὐτῷ ΡΟ) δ.ῪΡ (Ἰ1ϑ ἴδγθ 

ΒΥΧ: ἴηα ϑέπιϊία τησεάατειδ δὲ το σΟΉ 86 88) δἱ (αἱ 81δ 8) Οὔν Ὑπάτνι 
δῖα δἱ (κὰὰθ ἰεδὶ αυἱ ναγίθ αἱ ἱπάϊοσανίπιυβ αἰ) (:: εἴ ὅδ 6, 16. 

Ρ}] 2, 3. 4110]} 

41. συνμιμηται (ΒΌ Ἐ6 -μειμητ,): συνμ. ς. ΒΌ ἘΑῸ .. ς μὴ 49. συμμ. ς. 
ΑὉἜΚΒΙΙ, εἷς 
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- ᾽ δι « 4 Α 4 

τοῦσιν, οὺς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχ- 
« “- δ κα τ 9 ’ τ ε 

ϑροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος ἀπωώλδια, ὦν 
, ἐ , νι - ’ 3 “« 3 , ) “ ς Ν»» 

ϑεὺς ἡ κοιλία καὶ ἢ δύξα ἐν τῇ αἰσχυνῃ αὑτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρο- 
- ει « , Ὡ-- , τ 

ψοῦντες. 20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ ον 
Α - 3 Ι ’ 3 τοὶ ᾽ « 

καὶ σωτῆρα ἀπεχδεχύμεϑα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετα- 
’ “- - - “- ᾽ 

σχηματίσει τὸ σώμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι 
ἐ- .- - ΕΞ « ἐ 

τῆς δύξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασϑαι αὑτὸν καὶ ὑπο- 

τάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. 

ΙΝ. 

εν 4 Α 

1 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόϑητοι, χαρὰ καὶ 
στεφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 

2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντυχὴν παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρο- 
- 3 ’ὔ 3 ν» - Α ; ᾽ ’ » ’, 

νεῖν ὃν χυρίῳ. ὃ ναι ἐρωτὼ καὶ σέ, γνήσιε συνζυγξ, συνλαμβάᾶνον 
3 - Γ᾿ 9 - 9 [4 ᾽ ’ Α ΑἉ [ 

αὑταῖς, αἰτιτὲς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνηϑλησὰν μοι μετὰ καὶ Κλη- 
» - - τ 

μεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ 

ζωῆς. 

18. Ὁ" ελεγομὲν ] Ὁ᾽Ὲ (ίδβί ῃοῃ τλῦτ) δδ, ΒΥ οτχὴ χαὶ Ϊ Εα ἐχϑρους, Α 
ἐκχϑρ. 

20. γαρ .. 80. ἴἴ νῷ 50 ΒΤ ΒΥΤΡ πᾷ ΟἸθιη ΟὐΚ Εἰ Β.ΔΑΙ141 οἰρ8594 Ρ5- ΑἸ ΠΤ 
ει90 ΟΠ γοπ κι 4] [τἰἶδὶ 4] τὰ (868 πο ὙἹοϊοτίη) δὲ 

21. συμμορφον (0 ΕΑ συνμ.) 6. ΑΒ  Ἐα (Εα ἃ 6 Ογγϑτδιδ Ὁ 1γῖπε} οχοάα3 

Ροῦμ τοι: σωματος) ἰξ νῷ 3ὸ ὁοορ οί ἘΠ ΓΟ5888. 858 6108 ΑΙ] οἱ 

οχοἀα8 Ογγίμθθθδέ Απ ο ἢ» 80 Ιγΐπὶ Οὐἰπὶ Τοτὶ ΟΥΡ 4] ρῃι.. ς (ΞΞ Οὗ 
52) ΡΥϑθῖῃ εἰς τὸ γεένεσϑαν αὐτὸ ((δΔ68 οἵη αὐτὸ) ὁ. Ὁ ο ἜΚΙ, 8] 
σογία ΡΙΘΥ βυγαΐ (μέ δ) Δ] ΟΥ Οδεβ Ερὶρ 589 ΟΒβ σοι 4] τῶ ἱοξογΐῃ 
(μέ 5) Ηἷδτ ἃ] [ αὐτω ὁ. ΑΒΡ ΕΔ 8] πιὰ Εὐδιρβαγοϑῦδ Ογγίμεβ384 Ἐ Ρ̓ρἢ 889 
Ομγ' ὀὌχο δὰ Τηρῃςβᾶ, ἰΐοτῃ δὲ νοὶ ἐζζα ἃ 6 αὶ δἱοίοσγίῃ .. ς εαυξω α. ΡΝ ἢ 
ΕΚΙ, 8] γ"] Τμάτί αἱ τυ, ἰΐδϑτι διδὲ ἔ νρ ΗΪ Ατὰῦ 8] ται 

ΙΝ. 1. χαρα.. Εα χαρις [Εὰ αὶ καὶ οὕτως | αγαπητ. 860 (1. πνευματι- 
κοι)... Β δᾷᾶ μου... Ὁ 108." ἃ 6 νἱοεϊοτνί ομλ 

2. εὐοδιαν 6. ΑΒΌΞΕΟΚΙ, οἷο... ς (Ποη ςθ αὐ 852) ευωδεαν ς. πιΐη Δ]1ᾳ 
συντυχήν: Βος δες. ἢ ᾿Π, -χεῖψ) Αἱ αἴ νάτγ Ρ], πβοῃ αὖ ς [μη 49. -τύχην 

8. ναι ς. πὸ οὐπῃ 8] ἰοῃρα Ρ] ἰΐ νρ (ἃ 6 ἴΐα, αὶ κεΐφιιο, ἔν εἰΐανι) εἴς ρὴ 
ΤΕΥ οὐἶδὲς, ς (-ΞΞ ΟὟ 852) καὶ ὃχ δυύ. νοὶ δαὐϊΐογτυπι γ6] τοΐῃ ῥϑις ( 
γνῆσ. σινς, (συνζ, ς. Α[Β Ὑ]0" οἴδον κα: ς συζ, 6. [Β ΔΡ ΜΑ1] νυ" δες, 
Θἴ6) 6. ΑΒΡΕ δἱ (Εαὰ ἐγνῆσιε γερμανε συνῶ.) 'λ νῷ φορΡ 8] (βο ναι κ' σε 
γνησ. παρακ. συνς.) Ἰοιὰν 1} Τβάγιοά ΤΠΡῺ ρῥρὶδὲ., ς συΐζ. γν. 6. ΚΙ, 
8] ΡΙΟΥ βυγυῖγ ἃ] ΟἿγν Τμάχὶ αἱ [ συνλαμβ. ς. ΒΓΑ... ς [ὴ 49. συλλ. 
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4 Χαίρετε ἐν χυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, γαίρετε. Ὁ τὸ ἐπι. 53... 

εικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ κύριος ἐγγύς. Θ᾽ μηδὲν ᾿ 
μεριμτᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαρι- 
στίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν ϑεύν. ἴ καὶ ἡ 
εἰρήνῃ τοῦ ϑεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας 
ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ἴησοῦ. 

8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δί. 

καια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ 
τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε, 9 ἃ καὶ ἐμάϑετε καὶ παρελάβετε 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐ; ἐμοί, ταῦτα πράσσετε καὶ ὁ ϑεὸς τῆς Ἐοτ5, 5 

εἰρήνης ἔσται μεϑ᾽ ὑμῶν. 
10 Ἐχάρην» δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεϑάλετε τὸ 

ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν᾽ ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσϑε δέ. 11 οὐχ 

ὅτι καϑ᾽ ὑστέρησιν λέγω" ἐγὼ γὰρ ἔμαϑον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης 
εἶναι. 12. οἶδα καὶ ταπεινοῦσϑαι, οἶδα καὶ περισσεύειν" ἐν παντὶ 

καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσϑαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισ- 

σεύειν καὶ ὑστερεῖσϑαι. 18 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με... τι1,1 
14 πλὴ» καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου τῇ ϑλίψει. 1 οἱ- 

ς. ΑΒ ἜΚ, οἷς [ μετὰ καὶ... Ὁ ΕἾ) Εα δἱ ἰΐ νῷ δὶ (Ου) ρρὶδὶ 
ΟΤἿΩ χαν 

ὅ. ἃ πασιν τοις ανϑρ. 

8. αλλ... αὐ νάϊ αλλα [μέτα .. Β μὲτ 

7. ϑέου ..Α ΒΥτΤΡ τᾷ Ογγν ῬτγοςορπίοθρΡ1,1146 ΑἸΩΌΣ Ῥρ] θὰ χὺ | νοήματα 
Γαδ γ᾽ τὰ ἰοὶ γἱοξονίη 8 Οἤτοηι 813 σώματα 

8. ἐπαινος.. Ὁ ἜΓΕα ἂἃ 6 ἔμ νρ (ποῃ διαΐ βϑῃρ Ρδἰταρβ (0] 41) Ῥ8- ΑἸ 
Ἰαιδ46 ΑἸῃγχϑὲ 4] (ηοη Υ]οείοσίη Αὐὑξ 84]) δἀὰ ἐπεστημῆς (ἀϊδεὶρτπαε) 

9. εἰδετε ς. ΑΒΌ ΤΟΙ 8] ΡῚ ὑὴ τὰ .. ν ἜῪΛΟΕΙ, 8] μὰ Οἰο Τμάτγί 
ΤὨρ θά (δέτε : 

10. Ρ" εϑαλατε, Ἑ εϑαλετε (αἰ νάϊΐν, αν Θηῃΐτη ργδοροδίζατη ἃ Ὁ δνᾶ- 
παΐῦ ρϑυ]]υτ) .. οἷ, ἀνεϑαλλετε, ἐνεϑαλετε Ἰορὶϊαν | το .. Βα του 

13. καὶ ῥυΐπι 6. ὯΠ6 ΟἿ 841] ἰοηρα ᾿] ἴΐ (οἷ. Σ) νῷ 5Ὸ Βγ1Ρ δἱ ΟἹϑιι δἱ 
Ρπὶ ρρἱδὶ.. ς (ΞΞ Θὺ 82) δὲ «. τπιΐπ 8Δ]ᾳ (ΘΟΡ ΒΥΓ 8] ποὴ δχρσγίπ) [ἃ 

ΒΥΤ οἷχ και ροβῖ σειγαὰαν 

18. τὰ ἐσχω ] μὲ 6. ΑΒΡ" ἀ 6 ἔτ νῷ “00 δύῃ δείῃ Οἴθη ΕἘπ8Ρ51ὅ9. 386. 
396. 364. μυἷδί χης (ΞΞ ΟὉ 82) δὰ χριστω ς. Ὁ ἜΡΟ (Εα χὺῦ) ΕΙ, δ] 

αἱ ναϊν ΟἿ; αὶ 830 Βγγυῖϊ 4] ΟΥἱ (4]1].ἀ6πη8) Επ58}588" δ0.. Α1η884 (Ρ8- 

Ατ3»68 τὺ χῷ) Ογτί(θοτι δὰ 1,ς 8:32) ΟΥΥΒΥΒΙΤ ΝΥ 858. ΟἿν Τπάτὶ Ῥδπηιὶ 8] 
ΔΠΟΠΥΙΩ ΔΡ Αἰαῦ (ἰΐθιι χῶ εὖ ΟΥἤ Ευδ8ρ5596 ρὲ χῷ ἐῦ τω κυρ. ἡμῶν ΟΥ) 

14. συνκοιῖν. ς. ΑΒ ὈἾἙα... ς [ἢ 49. συγκ. ο. ΒΛ ΚΘΙΙ, οἷο [ μου τή 
ϑλιψ... Ῥερα ὶϊ νῷ οἷς ρρὶδὶ τή ϑλιψ. μου 



418 ΡΗΙ!1..4,10. ΡΠ ρρεμπβίυμ ἢ Ρδυϊαπι πιυμπϊ βοθηίίδ. 

δατε δὲ καὶ ὑμεῖς, (ιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε 
ας ἐξήλϑον ἀπὸ δακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς 

λόγο» δύσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16 ὅτι καὶ ἐν Θεσ- 
, σ , 2 

σαλονίκῃ καὶ ἀπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμιψατε. 1 οὐχ 
2 3 4: - Α , Α ᾽ -- Α Α .] ω 

ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δυμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὺν τὸν» πλεονάζοντα 
- ’ [ - ᾽ ’ ᾿Ὶ ’ Α ἤ ᾽ 

εἰς λόγον ὑμῶν. 1δὃ ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω, πεπλήρωμαι 

δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, ὃυ- 

σίαν δεκτὴν εὐάρεστον τῷ ϑεῷ. 19 ὁ δὲ ϑεύός μου πληρώσει πά- 

σαν χρείαν ὑμὼν κατὰ τὺ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δύξῃ ἐν Χριστῷ ]ησοῦ. 

20 τῷ δὲ ϑεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
νων», ἀμὴν». 

21 ᾿σπάσασϑε πώντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ]ησοῦ. ἀσπάζονται 
« - ς Α 3 ν.,» , ὶ 2 ’ ς “- ’ ς Κ΄ 

ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοι ἀδελφοί. 22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οὗ ἅγιοι, 
’ ᾿Ὶ ς: 5» “- ’ 5» » 

ι, 18, μαλιστὰ δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 
ἕ ς ’ - - ΕΞ - 

ὅ46.18,. 20 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ]ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος 
ὑμῶν». 

15. υ"Ὲ" 815 Βυτρ δϑίἢ υἱὉ (ΤῸ οχὴ οἱ. καὶ)ὶ Ογ Τμᾶχὶ ΤῊρΡῃ ἃ οἵὴ δὲ (Γ 

ὀπἴηι) [1, φιλιππιίσιοι, Ἰΐετη ρὸ [ οὐδεμία .. ἜΠΕΑ ἃ 6 δ' ΡΓϑοῖ οτι 
(βεγυνδῖο οτε ργ) [ λήμψ. ο. ΑΒ Εα .. ς λήηψ. ς. ΡΤ ἜΚΙ, οἷς | Α" οἵὰ 
μόνον 

16. εἰς ς. ΒΌΤ ποὴ Αἰ ρῚ 1) ΒΟΚΙ, ἃ] ρον ἃ ε ἢ (δ) νᾷ οἷς... μὰ [εἰς]: 
οὔ ΑὉ"Ὲ 815 (ἐὶ ὧν ποοοϑδϊζαίοπι πιδαπι ἐ μϑδὶδιι8 ηιεϊβ) ΒΥΥ 50 51δ᾽ Ῥβ- Α(Π58 
Οεοῖχιὶ γ᾽οιογίη (εα φμας πιϊλὲ πδοέ8ϑαν. ζιισταη 9 Ὑ Αὐιοτϑὶ Δὰρ εδέδειδ 
πιοῖδ)} μοι (ἰϊὰ ΟἾγἀ 8 αἀ ἢ. 1. ἘΒάτγι) .. ΒΕ: 8] αὶ ΟὨ τ! Ργοοορϑέοθρ3,894 
813 ΑἸηδχϑὶ Αὐυρ μοι " ἐπένψατε 

11. 1, ἃ] δωμα ἀλλα ο. ΑΒ οἷς .. ς αλλ δ. ΡΕΡΘΚΙ͂, 4] οοτία Ρ]| ἀφρὸν 
.«. Εα 413 ργϑοιῃ τὸν 

18. Α οἴῃ παρα ἐπαφρ. τα (ῬἘ" το) παρ υμι. (0 " δϑὰ πενφϑεν οἱ 
ΣᾺ ἴἴ νρ δ.γ [γἰοῖ Ογρ Μιοϊογί ἃ] πεμφϑενταὶ) 

19. πληρωσει 6. ΑΒΌ ΛΠ ἜΚΙ, ἃ] Ρ] 60 4] Ο" τ Τῃάγιοᾶ 4]. ΟΘ΄ -σαε «. 
"ΕΔ 8] ρ] 5329 1ὲ νῷ 81 Ομ τὶ (οἱ πιοβοῦ) Τηάτί ΤῊΡΗ ρὑρ᾽δί) το (Εα τοι") 
πλουτος (60) ο. ΑΒΡἙα 11. 67.Ἐ"΄ςς τὸν σλουτον ας. Ὁ οΥ ΤΡ ἜΚΙ, αἱ 
ΡΙεσ Ογγίβοβδ7δ 4] τὴ ] αὐτου .. ἢ υμων 

20. ΚΙ, ἃ] 8] οἵη των αἰώνων 

32. Ἑὰ Καὶ οα ὑμας 17. 48. ἰΐδιπᾳ ΕὟ δὲ, αΪ8ἱ οδὶ ούγοσ, ὁπ παν»τες, αυοὰ 
δὶ μοβὲ οἐ α7. μοι) [ Εα μαλλειστα | τ, 11. ΟἸγεἀά Τηάχέ ΤῊΡΗ Διαδτδὶ 
οἵὰ δὲ] ἐκ... Β απὸ 

28. χυριου 6. ΑΒΕΟΚΙῚ, Αἱ Ρ] ἃ 6 αὶ 81} Δ] γὼ (βεα 1098. 11εξ, ογΒ. δἀᾶ υμ.) 
ΔῚΡ διίὴ ΤὨρμοά Οοο.. ς (609) Δἀὰ ἡμίων ο. ΡῈ ἔτ νῷ (οἱ. ἔα δ]) οὸρ 

ΒΥ ΒΥΥΡ ο." 8] ρυδΓ δἱΐᾳ οἷδι | τοῦ σρευμ. (61Ὁ΄)) ς. ΑΒΡΕΡΟ 17. 67." 
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙ͂Σ. 

1. 

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ καὶ ε 
Τιμόϑεος ὁ ἀδελφὸς 2 τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς 

18. 80. 415 ἰὰ νῷ δ] τῦῦν δια ρρὶδίς, ς παντῶν ο. ΚΙ, ἃ] ἰοῃρε Ρ] βυγυῖ 
αἱ Οἷἷν Ὑμάτί αἱ ] ς (6090) κἀά ἴῃ ἢ. αμην, Τωπ [αμι.] 6. ΑΠΕΚΙ, αἱ υἱ 
ναϊγ οὐὴῖ νν 0] ΤΠάτί ἃ]... οἵ ὁ. ΒΕ6 ἔ δὶ ϑ8ὴ Οὔτ Οδο γἱεϊογίη τ τδί 

Βα ΒΟΥ ΡΟ : ΑΒ δἱ σρ. φελιππησιους .. ΒῈ πρ. φιλιππηνσιίους (86 αἴοτα 
4, 1ὅ. φιλειππησιοι) ἐπληρωϑη" αἀρχεέται πρ. ϑεσσαλονικεις ἃ .. ΕΑ 
ἐτελεσθη πρ. φιλ. ἀρχεται πρ. κολοσσαις ..1, του αγιου ἀποστ. παυλ. 
ἐπιστολὴ πρ. φιλιππισιοὺυς ἐγραφὴ απὸ ρωμῆς δι εἐπαφροδήτου, κὶ ἃ] 
πρ. ψελιππησιοὺυς ἐγραφὴ απ. ρωμ. δὲ ἐπαφροδιτοι.. ἃ τ αα ρλεϊέρ- 
»όη868 οαρίοϊξ (τ ἐ;;. αὦ »}.} ἱπεΐρίξ (ἄοτν ἢ, }. διὰ τὴρ δάὰ πιΐδϑα α 
γΌπια) αὐ ἐοδϑαϊοπιῖσοηδε8 1., ἢ αὶ ἐαρϊ. αὦ ρλ1ϊ. ἐπείρίέ αα οοϊοβδοηδε8 (ἔ 
οοϊοβεηϑ8ε8), ναοδὰ δαρζοῦ! (αταὰ αἀὰ ερίδέμϊα, ποθὴ ᾿έθτη ἔι 58 ΏΡδΙΪ παρ 8 4}) 
αὦ »λῖϊ. (εοὰ ἃρ Τῃ δάὰ δογίρέα ἀδ ενδά τοπια, λαδεΐ νετϑιι8 889) πο. (Δτὰ 
ἃ] δἀὰ ερίδι.) αα σοϊοϑεη8ε8 (1ῖδ τὰ ΒΔΏΡΘΙ ΡΒ. ἔπ 4] αἀ ἐξεδδαϊζ, ν6] 
αα ἐπεβαϊοπὶς.) .. ς (ΞΞ 682) πρὸς Φιλιππ. ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης (ἐ. ἀ. ὁ. 
δἀάυπί ΒΓ ΚΙ, 8] Ὁ] νυρϑά βυγυΐτ οὸρ 8] ΟἿγν Τμᾶχι ΕὈ[Π 4] 41) δι᾿ Ἐπα-- 
φροδίτοι' (δ. ἐ. Κι, ἃ] ΡὈΪ βυγυἱγ 4] Τάτ 4]; σον δτῖΐ διὰ τιμοϑεου κ. 
ἐπαφρ.). Ῥτδοῖθγθα πυποσαπίον στίχοι ση' (ΕΙ, 8] ρὶ Εὐιη4]; ἀ δ᾽ ἃ] 

Ρϑυς, υἱ νρϑα δρ 1 αὐ βαθεῖ νοτβὰβ 889), ᾿ΐθτα (αἰ Εἰ 1881) αναγν. 
β΄, κεφφ. ζ΄. 5 δῷ ος΄ ἀβᾳ οϑ' ρεγρμίὶῖ; δῖ παπιθγαὶ βεοῖ 19, ἔὰι 11 
(οι δβδβ πυτηουὶβ 18 οἵ 19 δᾶ νν, 21 οἱ 22.). 

---.-ὄᾧᾧβ..ὄ.. ὃς... 

Ἐ ΑΒΕ 8] 600 ΒΥΥ1Ρ 128 Ε΄ χρ. χολασσαεις (ἰΐοτη 50 5688 Βαρεῖ ἰοττηδῖα χο-- 
λοσσ.; Βγταῖγ οί θρέδὶ. Ῥαιιῖ. αα Οὐοϊοδδθη 848) .. ὈῈΈΕα αρχέται πρ. 
κολυσσαεις (βοὰ α ἰπ δυϊηηλ Ραρίηδ τοὰο χολασσ. τηοᾶο χολοσσ. μ8- 
Ὀ61). 6 ἱϊ οἱ νροδά νά δὰ ἔῃ 6Ρ δὰ Ῥμΐὶ .. 1, ἃἱ του αγιου αποστ. 
παυλ. ἐπιστολὴ πρ. κολοσσαεις .. ς9 παυλου του αποστ. ἡ πρ. κολοσσ. 
ἐπιστολη, ς ἡ πρ. κολασσ. ἐπιστ. παυλου, ΟὉ 82 παυλου ἐπιστ. πῳ. 
κολοσσ. 

Ι. 1. χὺ τὸ ὁ. ΑΒΕΟΙ, 8.Ρ9 ἃ] ἀ ὁ ἔρ 8 ἴὰ δἱ σὺρ δύγρ βὅγωορβ .8ηὶ 
Αταργβὶ Ηΐον Οδβδίοὰ .. ς τὺ χὺ ς. "ΕΚ 8] ρ] νρϑᾶ οἱ ἀοιηϊὰ [0] Δ] ΒΥΓ 
Δεῖ} 4] ΟἿγν ΤὨηάτὶ δἱ 

2. κολασσαις (ΟὉ΄ ἰΐζοηᾳὰς ς) ο. ΑΒ Ιἴοπὶ Ο ἴῃ δυῦθβογ.)κ 8] ρ 850 σὸρ 
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2 «- » - Ἂς ’ ς» ν 5. ἢ» ἘΝ. “- ᾿ 

ἘΡΆ1, 3. εἰς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῳ. χαρις υμῖν καὶ εἰρηγη ἀπὸ θέεου πατρὺς 

ἡμῶν. 
. 3 ἊΝ - - ,Ὶ - ᾿ ς - 4 - 

Ρυι.,3. Ὁ Εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ημῶν 7]ησοῦυ Χρι- 
- ’ δε - ᾽ « ’ 

ἘΡΒῚ, 1δ6. στοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν 
ΕῚ 4 - [2 “ ΕῚ Ἅ 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ ]ησυῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς 
ἁγίους ὅ διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ἘΡΝῚ, 18. ἣν προηκούσωτε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελέου Θ᾽ τοῦ 
- .Ὶ Α - 4 

παρόντος εἰς ὑμᾶς καϑὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καὶ ἔστιν καρ- 
’ Α « τ ε 

ποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καϑὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμᾶρας 
᾽ ’ νιν» 4 ’ - “.νΣ ,»- γί , 
ηκουσατὲ καὶ ἑἐπέγνῶτε τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦυ ἐν ἀληϑειᾳ καϑως 

4,15. ἐμάϑετε ἀπὸ ᾿Επαφρὰ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν 
ς - - -Ὀ 4 ἐ» 

πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὃ ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν 

- --᾿ -οῷἅςὕ-ΞνΦὕ.Ὁ-'--...  ... 

ΒΥ τί! 511288 Οὐ γῃορβ ΟἸ το Τῃάσὶ ΕΠ 4] Πδιοταβ ΤῊρΒοα βαϊὰ δ] 
τοῦ (οδάθιῃ ἰὈστηα ΡΟ ϑει οἱ Ηΐοσοοὶ, ἰΐθι Ἠοσοάοί “δ ἃ ΧοΠορῊ 948) 
.. ςθ (ἴοπᾳ ΟὉ 832) κολοσσαις ο6. Β᾽"Ὁ(" χολοσσαεις) ἘῈΟ ., ἃ] αἱ νὰϊτ μαι 
ἱτ τς (ἴθ πὶ Ρυὶδῖ) δὶ ΟἹοπι ΟἿν Τηαχίο ΤῊΡὮ (οδάδτῃ ἔογιηα Ἠθγοὐοὶ 
ΣΧΟΠΟΡὮ ϑδίγδῸ 4], ἴῃ ππτΐβ ἂρ ἘςΚΒ6]) χῶ ο. ΒΡ ΕΠ ἜΠ, 8] ΡΟΣ ΒΡ 

. δ6 ἢ 81δ᾽ 10. 4] ΟἿν Τῃάτίὶ δι δἱ .. 1 δὰὰ εὖ 6. ΑὉ ἜἾΕ6 815 ἵν 

ΟΡ Βυ7 (εὖ χὦῶ) δἱ ρρὶδὶ | πατρ. ἥμ. 6. ΒΡΈΚΙ, 8] τοῦ ἀ 6 δπὶ ἔὰ Πδγ] 
ἸΏΔΣ ΒΔ ἢ ΒΓ (ΒΥΥΡ) δϑίῃτο 4] Ομ γα ϊβ (καίτοι ἐν ταύτῃ τὸ τοῦ χὺ οὐ τί- 
ϑησιν ὄνομα) Ὑπάγιἀ!8 ΟΥίπι ἀΐβ 4]... ς (ΞΞ-Ξ 6Ὁ 8:2) δὰὰ καὶ χυρίοῦυ τῦ 
χι ὁ. ΑΟΕΘ 8] μὶ] αὶ νχϑᾶ (ἀοπιϊὰ Βγγρ ςο.Ἐ εἐ ΟὟἦγ. 16. ἄοτᾳ. ποδίγο; τοὶ 
εἰ 76. ΟἾιν». ἄο. πο.) ΦΟΡ 81] ὑρξῖ τα (β6ἃ οτηηοδίχὶ τδη τ) 

8. πατρις. Βο" ἃ 6 αὶ ΒΔ 5 γγ υἵτοορ δοίἢ αἷν τὸ οἱ Απὰ δγβθ Ααρ ΟΔ8- 
βίοα, ἰΐθηι [ἢ ργϑθιἶββο τω ὁ. θα ΟἿγ.. ς (609) ργδϑιη καὲ 6. αὐ δὴ 
(εὐχαριστω) " ἜΚΙ, 8] δσογία ὑ]ὸγ ἔ νῷ δὶ Τμάτι 8] ρρὶδὶ δῖα [5 οἵὰ χὺ 

Ϊ περε ς. Αορ Ἔ ΚΙ, 8] Ἰοη99 Ρ] Ρὴ τὰ .. ΟὉ ῃ ὑπὲρ 6. Β0 Ἔ Εα 
815 ΤῊΡΉ (:: οὖ ν, 9.) 

4. χῷ .. α κυριω] ἣν ἐχετε (α΄) ες. ΑΟΌ ἜΓΕΟ 4}15 (οἱ 122. ροϑὲ αγεους) 
ἀῖ νῷ ορ δυῖϊ ΒΥΎΡ ΔΥΤῚ ἃ] ρρὶδί,  ς τὴν (:: ὲχ Ερὴ 1, 15. δϊΪ ποῖηο 
ἣν εχ. δ τ] 16 σε ρο βουσί ρϑὶὶ δροβίοϊβ ῬΒΊ]θ. ὅ.) 6. Ὁ ἜΤ ΕΙ, Α] 
ΡΪ ΒΥΓ 815. 8.10. (ηοηἶθπι οἰθ64) 4] ὈΡΒΤ τη .. Β οἵα (:: ἴ οἱ, ἘΡΆ 1, 75.) 

6. ἐν παντι.. Καὶ τὰ ἐν | καὶ ἐστιν ς. Ὁ ΕΕΟΚΙ, 4] Ἰοημ6 Ρ] ἴὶ να 
ΒΥγαγ 41] ΟἿγν Τῆάσγὶ δὴ 4] Ατηθταὶ δ]... 6099 1. οἱ χαὲ 6. ΑΒΟΡ Ἔ" 

8] θυ 19 ΘῸΡ Βδῇ δὲ (τη ἀϊ) Αὐρ βϑ64}}} καὶ ανξ. 6. ΑΒΟΡ ἜΤ ΕΟΣ, αἱ 
εγοδο ἢζ νρ' ΟΡ Β8ἢ ΒΡ ΘΚ ΑΥΘ ΔΟΙΝ 8] ὑΡΒῪ οὐδ γηὰ,. ς (-ΞΞ ΟὉ 

Ψ.2) οτὴ δ. Ὀλ ο ἜΚ Δ] Ρ] ΔΥΡ (ηοη δι) Ὠδπῖχὶ [κα οτὴ ἧς 

Ἵ. καϑως ο. ΑΒΟΙ ΕΑ 17. 38. ἴξ νῷ ξὸ ΘῸρ δυ βυῦ σὴ δὶ ρρἷδί..ς (Ξ 
ΘΌΟ 5) δἀὰ και 6. Ὁ ἜΚΙ, 81 Ρ]ῸΥ Β.ΓΡ δ] ρῃ τῶῦ [ΕΘ μαϑεται] 
ὑμῶν 6. ΟΡ ΙΓ ἜΡΕΙ, 8] Ἰοηρ6 ρὶ νν ἔογσθ οὐ ΟἿγ Τιᾶγι θ δῖ ἃ]... 
Οὐ΄ [μη ἥμῶν 6. ΑΒ0 818 αὶ ΑἸηδγδίθοια ( νἱο6 δροβίοἹ τ) | του (Κ 8. 
108." οι) χὺῦ (ἴ νῷ χο δὰὰ ωὺ) 
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τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. 9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς πρὰ1, τὸ «. 
ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεϑα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ 
αἰτούμενοι ίγα πληρωϑῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ ἐν Ἐρδ 1. 8, 
πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως! α ΤᾺ 8, 15, 
τοῦ κυρίον εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ χαρποφο- Ἣν 
ροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑεοῦ, 11 ἐν πάσῃ 

δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 
ὑπομονὴν καὶ μακροϑυμίαν, μετὰ χαρᾶς 12. εὐχαριστοῦντες τῷ 
πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων 
ἐν τῷ φωτί, 15 ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους 
καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 

14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, 10 ὅρ Ἐρν τ τ. 

9. καὶ αἰτοιμι. δ. ΑΟΡΕΒΕΟΙ, οἷα... ΒΚ 219." Ρβ- ΑἸ] δῦθ45 Αὐτὴ οτὰ [Ὁ 
(η0π ἰζοτ ἢ) 87. 80. ἃ] τη ἐπιγνώσει 

10. ὑμας 6. ὙΠ ἜΚΙ, 8] Ιοηρο ΡῚ ΟἿγ ΤὙμάγί δ δὶ .. Οὐ 32 1η οἵ ὁ. 
ΑΒΟΡἾΕΘ 8] ἔδγϑ;θ ΟἹθηη (:: β᾽ πη }} 18 οτηϊδβῖο ρϑϑβίη) [ ἀρέσκειαν : ἴα 
55}, ἃ] πὸ νάτν ρὶ .. ΑΟΡΕΕΟ 8] -σχιαν (ν᾿ ἀρέσκια») ] εἰς τὴν 
ἐπιγν. (601 ς. ΕΓ ΚΙ, 41 Ἰοηρβθ ρὶ Τμάγί δα ΤᾺΡΙ Οφο, ἰΐθηι ἂν 
τή ἐπιγνώσει 414 ΟὨ τίσι οϑίθοιῦ, ἐῃ ϑοϊεηίέα (ᾳ αρπέοπ) ἴὰ νῷ 50 6ον 
Βγταῖγ 4]. ΟὉ 52 [κη τὴ ἐπιγνοσει 6. ΑΒΟΌ ἜΤ ΕΟ 8] τηΐηυδὶῦ δαὶ ἰοἱ 
ΟἸοτα Ογσγίμοϑ2ϑῦ γκχ (ΤΥ 8.86534) 

12. ς ληΐθ εὐχαρ. ἱπίοτρε : ποὺ ἰΐ Οἢγ (μετὰ χαρᾶς, φησίν, εὐχαρι- 
στοῦντες) ΤΡ Οδο πα βυζ (εὐ οἰπὶ σαμάϊο σταίϊα8 ἀαραξΐ8) 65 Ρ ἃ 
(εἰοηΐτα μέτ. χαρ. εὐχαρυστ. ἀπὰπη 5.10 πὶ οἰ οὶ μη). Εανθηΐῦ νϑγῸ 

οοπίαποιίοηΐ οὰπὶ ρῥυἱουὶ νν αὐ νὰϊγ πὰ εἴ Ρρἱδί δΙ᾽ᾳ [ τω πατρι (ΟἾιν 

ΤΠ ατηίχὶ ϑεω) 6. ΑΒ (ρτῦϑϑῖι αμιὰ) ΟὗἾῬΕΚΙ, Δ] ρ}] ἃ 6 δῖ βῸ ΔΤ δ Δ 66] 
Αὐυρ .. ΟἾἜἙ6 84] ρ᾽υ840 νυν ρπὶ ρρϑτ οὐδὲ την τω (Εα 4] ο1) ϑέω καὶ 
(ργο καὶ δἷ. τῳ 1668, δἷ. οἵ) σατρι (εἴ. τω πα. κ. ϑὲ. Ἰερί(υΥ) Ι κανω- 

σαντι (θα 17. 80. ἃ 6 ἢ καὶ πὶ 30 δύῃ δϑίῃ Ὀἱὰ Απιῦτγϑί 1ἀδο καλε- 
σαντι) δ. ΟΡ ἜΚΙ, ἃ] ῥἷδὺ νβ Θορ δυσῦϊν 4] ΟἿν Τηάτγί 4] Αὐρ αἱ... 
[μη ὑγδοπὶ χαλέσαντι καὶ 6. ΒΪ μας .. Β 4] ΑἸΪᾳ τὸ δαὶ [0] βυγΡ τοῖ 
ΔΥΤῚ δοίη 8] ὈΪὰ ΤῊΡΒ Ατδταδὶ μας (184 ἰοδῦ ρδιις οἱ. ν. 84) | ο" 
ΟἿ ἐν 

18. ἐρυσατο ας. Β᾽Εα ..ς ἴζπ 49. ἐρρυσ. 6. ΑΒ ἬὌΌΕΕΙ, οἷς 

14. ἐχομεν (εἴ. Ογγίβθθ286: 816. 381 ρι 109 4] τὴ ἰΐοτῃ {τἰπ| 4] μὴ)... ἴῃ 
θα τα ἐσχομεν 6. (Α Ἰαἰ6[) Β (οορ δῖ! αοσεορίπιι8) [ αἀπολιτρώσιν 6. 'π6 
οἵμῃ 8] Ἰοηρδ Ρ] (ἀ 6) ἔξ τὰ ἀπὶ ἔπ 8] 50 000 βδὴ αὐ βυι δἱ Α(ἢ Βδ8 Ογγ 
[8698 ρἰδά 4] μχὰ ρρἷδὶ ρα... ς (ΞΞ ΟὉ 852) δἀὰ δια του αὐματος αὐτου 
ς. πηΐῃ τὴ νρϑοὰ οἱ ἀδιηϊὰ 4] δυὺὺρ δὶ Τπάγι Οδο [τἰβὶ [ Ὁ" οἵ τὴν 
αφεσ. (ἃ ὁ οῃῃ τ. απολ.) .. ἴ νΩϑὶχ βγυ αἱ Ογγίβϑβϑβό ὑη]δί γγὰ ὑγϑθῆι καν 

1δ. ος.. τα ο 

ΤΙΘΟΗΕΣΟΕΥ. Ν. Τ. Εἰ. 7. ᾿ 818 
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4 00 «,4. ἐστιν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 10 ὅτι 
πριηἶιο, ἐν αὐτῷ ἐκτίσϑη τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 

τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε ϑρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 
εἴτε ἐξουσίαι. τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, 17 καὶ 

αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 18 καὶ 
« Ἐρὰ ἅν 38. αὐτός ἐστιν» ἢ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας" ὅς ἐστιν ἀρχί, 

πρωτότοχος ἐκ τῶν γνεχρῶν, ὅκα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 
ἘρΒ1, ὺ. 10 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόχησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 20 καὶ 

δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πώντα εἰς αὑτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ 

τοῦ αἴματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾿ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς 

ἘρᾺ 4, 1, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριω- 

μένους καὶ ἐχϑροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ 
δ, 31. δὲ ἀποκατήλλαξεν 22 ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ 

10. Μοϊοπίθτίὶ οσὰ νϑύβαμη. Θαδ ἃ σὰ Τοετί βίο: ,,5᾽ ποὺ οϑὲ ΟἼγσ. ρηυίπιο- 

σεπίξδι8 σοπαϊοπῖθ'. (ἰρὶ ταν οἵ. πρώτ. πα. κτ. ἃ Μεΐοπα ἀο]δΐδ), ουἱ 
ΒΟΙΤΩΟ ογθϑίοσβ ΡῸΥ οι οτηηΐδ ἔδοΐϑ βιιηξ οὖ βἷπθ αὰὸ 181] ἔδοίατ 

δβῖ, δὶ ποῇ τη ἐϊ0 οσοπαϊία διιπί μπίυογϑα - δῖυα ροϊξεϑίαξεβ8, 51 ΟῚ σμποία 
»εν ττιπι δὲ ἴηι ὑϊἴο διιπὲ δοπαϊία : ἤᾶδο δηΐτη ΝΑυοῖομἱ αἰ! ΒΡ] ΘΓ ὍΡοΟΙ- 

ἰοδαΐῖ: ποὴ υἱασθ ἴδπιὶ ἡπἂὰθ Ῥοβυΐδβοῖ δροϑβίοϊαβ εὐ ἐρ86 68 απΐα οπι- 

πι68.“ [Κὶ Δ] οπι τα ργ] τα 8665 6. ΑΟ (0 Επϑιμδτοβδδ ρ(60195 Σξρτῃ Ἀ06]] 
Θ599 ΑἸἢ 4] τὰ δἀὰ τὲ) ἡ (Ε ΚΙ, 4] ἔσθ οὐχ Ογ' Ἐπ5άθσχη438. 451 
ἰϊϑηι ἸΔΓΟΙ81 ἡ ο 586} Νίο θ.589 ἘΠῚ5 66199 Οὐγβάϊοθ ΟΥγὮγ161 Οἢ ἢ Τηατί 
Τῶι 8] (Ἰΐθτι ἃ] τὰ αὐἱ δἀὰ τε) .. [ζπ οἵη 6. ΒΡ ΕΑ 813 Οτϑ΄Ϊ τα ἰοτί 
.. ἴῃ [τα]: οἵὰ 8 Οτγδῇ Οὐγίμθβ2δτ οιβάϊοῦ (Ογυδίᾳιθ ἘΠΙΒτϑΥς 181 ρ 6411 
οἰἀθηλάδτ 4] ρογρ: εἰτὲ ορ. εὐτε αορ.)  Εα κεκτείστας (Ο ἐκτισαι) [1 
ἐξουσίαι (τά αϑᾳ τῆς ἐκκλησίας), ὃς 

17. θΕΡα ΟἸγσῖσχὶ οτὴ τὰ [ Ἐα οπὶ ε;, ἰΐθῃ Ἠ116 οπιηΐα ἵρϑὲ δοπιϑίαηξ 

18. ος... ΕΘ ο, ἰΐθτῃ αὶ φιὶ ὁ φιοᾶ ἀρχή (Β 67." Ῥτδϑχ ἥ)... 17. 46. 18. 
418 ΟἸν διηΐ Οϑοΐο ἀπαρχή .. ΟΥΥ ἐν αρχῆ 

19. ευδοκ. ο. ΒΟΕΟΚΙ, 8] ἸΙομρε Ρ] Ραδγδίδίρρῃ 129 ἘΠ8 ἀθηλέ68 Ἐ μὲ Ρ}8388 ΤῊ ἀτέ 
Δ]... ΑΡῈ 8] τῶ ΜοποϊμοβαίΡΡ 210 Ἐ 8} 5854 Ογγβά!09 ἢν δ ηιδοκ. 

20. δὲ αὐτοι' (89. 816 οἰδηΐ Οἢγῖ εαυτου, 109. αὐτῆς) 6. ΑΟῸ ΚΟ ΕΚ 4] 

Ἰοηᾷα μ}ὶἱ ὸ 6οΡ βυγῦϊΓ 4] Εα8Ρ 8828 ΘΟ γϑιία Τῃαγὶ διὰ Οδθα.. 609 

1μη(9ἃ τὰ μ6γ δύσγου. ΒΔ Όυθσαί) οτὴ ὁ. ΒΌἘΘῚ, 8119 10 νῷ 88}} Αυῖϊΐ 4] Οτϑ 
"0 σγγβάιοθ οΙΔΡΟΙ ΟἸγῖχι ΤῊΡΗ ρρ]δῖ[Β οἵὰ τῆς] ἐν τοῖς .. 1, ἃ] Ρ]0559 
ΟἿχ Τμάσίὶ δ ἐσ τοις 

31. Εὰ ἐχϑρους [ ΓΈ ΕΑ ἔι τῆς διανοίας (Εα δὰ ὑμῶν): ἰΐδσα δᾶϊίο 

Εἴιι8 (ἃ 6 τὴ) γ9] συεϑίγὶ (6) ν6] ἀοπιΐηΐ ἃ 6 ρ' τὴ (ἔ ϑόπδιε ϑϑ8:70) ᾿  ͵]δῖ γὴν 
- (Ὡ0ὴ ΤοΥΔΒΓΟ 41) ΞΕ νυν αποκατηλλαξεν (Α[ ῥῬδὰς αζεκατ.) 6. ΑΟ 
ὈΡἜΚΙ, Δ] αἱ νὰΐγ οπι ἢ νῷ ὁορ Βυγ 4] το ΟἿγν Τμάᾶχε δι αἱ 
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-᾿ - Α 

ϑανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους 
’ 2 -" κΆ 3 , “ ώ ᾽ Α 

κατενώπιον αὑτοῦ, 20 εἰγε ἐπιμένδτε τῇ πίστει τεϑεμελιωμένοι καὶ 
ς -» “ἘΞ :- ’ 2. ἊΝ - » “ΠΣ ’ ζ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ δὐαγγελίου οὐ 

ἊΞ - ζ 
ἠκούσατε, τοῦ κηρυχϑέντος ἔν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ Ἐρὰ 8, 1. 
ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

ἴω -- ξ κω 4 

24 Νῦν χαίρω ἕν τοῖς παϑήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀντανα- 
πληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν ϑλέψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου 

-" ᾿] “- --. τ 

ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐχκλησία, 20 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ 
ὃ ’ Α 3 3 ’ - - λ] - ; 3 « - ἘΡΒ 8, 9, 

άκονος κατὰ τὴν» οἰκονομίαν τοῦ ϑεοῦ τὴν δοϑεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς ἘΡᾺ 8, 
πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, 20 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμέ- 

« Α “- ἰων 3 “-- 

γον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς 
ε, »νς ΥΩ δ ς Α ’ ,»ν - “ ἁγίοις αὐτοῦ, 21 οἷς ἠϑέλησεν ὃ ϑεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς 
δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὅς ἐστιν Χριστὸς ἐν Ἐρκ ι, 18. 

χὡ Ά - [ ν» “- 

ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουϑετοῦντες 

Αὐξ 8] .. ὴ αποκατηλλαγῆτε 5.8... θ᾽ΕΘα ἃ 6 αὶ τὰ ρο [χἷπῖ Αὐλθτδί 
81 ἁαποκαταλλαγεντες (11. -ηλλακται) 

92. Μοϊοπίοτί (Τοῦ νοτὸ δάαϊε ναἰίααθ πῃ 60 ΘΟΥΡΟΥΘ ἴῃ 400 τηοτΐ ρο- 
ἰαϊν ΡΘΓ ΘΔ μ θη") οἵὰ τῆς σαρκ. [ ἙἘῈ δὶ οἴῃ αὐτου ργ ] ϑανατου .. [1,«Ἀ 
δἂᾷ [αὐτου] 6. Α 8] Ρ].520 τῃ ΦῸΡ ΒΥ ΒΥῪΡ 6." 8] (ποι ἰΐ τᾷ ρο 81} ΟἿ 
ὁοτὰ τὶ [ παραστησαιυ .. ἃ 6 βὶ τὴ ἐαλίδοίε (τα -δὲ(6), Αταδτδί δαλίδεγο 
ορογίε [ἘῪα ἀνεκλητους 

28. πασὴη α. ΑΒΟΟἾΕΟ 8] ΟἿγν ..ς (6099) Δἀα τη ο. ΡΤ ἜΚΙ, 8] Ἰοηδα Ρ] 
Τμάγι ἃ] τὰ | Εα 8] υπ οὐρ. ] διάκονος .. Α 1.100[ βγγΡ τὴβ ῥσϑθϑιῖηῃ κήῆ- 
θρυξ καὶ (κ. κ΄ οἷ. 4618) αποστολος καὶ 

94. νυν... ΕἾΕΟ ἰξ νρ ΑἸ Υβὲ 8] (βθἃ πο Αὰρ' 8] τι) ῥσϑϑη ος  παϑη- 
μασιν α. ἅπ6 ΟΤ2 8] ρ] ἰΐ νᾷ 600 ΒΥΥ 8: 4] (ρο ἐπ φυΐδιι8 ραϊον") ΤῊ αΡὶ 

δῖ Ῥμοΐ ρρὶϑῖ,. ς (ΞΞ Ὁ 52) δἀὰ μοι; 6. τηΐῃ τὴ ΒΥΙΡ 8] Ογυβατι 
ΟἿ 8] ] Ἐα 8] (ΟΥ δ᾽] υάθῃβ8) αναπλήρω  Ἐα οἵὴ τῇ Ϊ θ" οτ αὐτου | 
ὃ. ο. ΑΒΡ ΟΊ ἜΘΚΙ, οἷο... ΘΟΕ 8] ἔδθγβ!θ ος (109. οτι}) [| " 109. 

οἷ ἦ 

95, ἐγω ..ΑἍ 17. 81, 11. 120. 8.Ρ6 τη δα παυλος 

20. γυνι (6. ΑΘΕΚΙ, 8] Ρ]6Υ Εὐβιθαγοιθά ΟΥγῆάτι 4] μη; 1. γυν 6. ΒΟΕΟ 
4] Ὠἱά, ἰΐδθτα ΟἹ) δὲ (87. Π1ἃὰ ΗΙ] οτι; 8] ἔδσθθ βυγρ δύτη ΟἹ 9 
γυν ῥτὸ ν. δὲ) ἐφανερ. (Ρ "Ἔ" φανερωϑεν) ] αγιοις .. Εα ξὶ αποστολοις 

9. τι τὸ ο. ΑΒ. ΟΥ  (ἢ τὸν πλουτον) Ἑ (ἰΐθη ἘῪ]α ΟἸηΐΒΒ0 τι) ΚΙ, δὶ 
ἔογθίθ ΟἸομὶ ΕἸὐβιρδγοιθά ΤΉρΡΠοοΙα Ορο,. ς τις 0 6.0 8] ρῃῃ Ογτβατι 
ΟἿν ΤὙμάτγι | τουτοὺυ .. ΟἹεια: ΟἸγῖχἑ (οὐ. ἸΔ0861) του .. Ἀσὰ ΟΥΣΗ͂ΔΤΙ αυ- 
του... ΕΘ ἃ ὁ ἔρ ΗΙΙ ΑἸορτδὶ τοῦ ϑέου Ϊ ος 6. ΟΕΚῚ, 8] ἔδγθ οτὴπ 
Ελπβτρδγοῖθέ Ογγβάτι ΟἿν Τμάτίὶ δ δἱ .. ἴζπ 0 6. ΑΒΕα 17. 617." 
(φιοᾶ ἰὰ γᾷ ρο ρρἰ δῖ; χωΐ Βγταϊ α[6) 

815 



1 Τὶ 4,10. 

484 ΟΟΙ,.1, 29. Ῥδυ] ἰαθογοβ ὑτὸ ὅ018488. οἵ Τ,8οα σθηβΒῖθυ8. 

ἀάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνϑρωστον ἐν πάσῃ σο- 
φίᾳ, ἵνα παραστήσωμον πάντα ἄνϑρωπον τέλειον» ὃν Χριστῷ᾽ 
29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν 
ἐνεργουμένην» ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

Τ1. 

“- Ἢ - - Α 

1 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω σερὶ ὑμῶν καὶ 
τῶν ἐν -1αοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑώρακαν τὸ πρόσωπόν» μου ἔν 
σαρκί, ἃ ἵνα παρακληϑῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συνβιβασϑἕντες 
3 2 ’ 4 3 - Α “ “-. , ΄“« [4 

. ὃν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν τὸ πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, 

28. και διδ. πα. ανϑρ. (659 π. α. 6. ἜΤΕΑ 8] ἃ 6 ἢ ρὶ ΔΘ.ἢ 4] [βυγ διὸ 
οἵὰ σπ. α. ΡΥ] ΟἸδια" ρρἱϑὲ; 4158 οἵχ σπ. α. 84)..1, θ7." 78. 109. 8.Ρ}9 
813 ΒΔ] 8] αν ΟἹδυῖ Οδούοτα οσὴ [ σοφια .. ἕἙα ἀ ὁ ἔξ δἀὰ σρνειμα- 
τικὴ [ χῶ 6. ΑΒΟΘ ΕΘ ἃ] ἀρ ΑΥ̓ β]οὐᾶ ΟἹοα3 ΟἸΥΘΟΙΩΣ ρμυ] Δ Σ ς 
(Ξ αὉ 52) δἀὰ εὖ ο. Ῥεἰ ἜΕΙ, 81] ἰοῆρθ Ὀ] ἢ γᾷ ρὸ ΘΟΡ ΒΥΥΡ 8] ΟἿγ 
δα Τηᾶτί 8] ρρἰδί αἰίᾳ (εἰ. τῦ χῷ Ἰοςὶ τα) 

239. εἰςο.. Εα εν ο, ἰδ νρ ἥπ φιιο 

11. 1. γαρ .. 8] ἔογο᾽9 ΒΥ ΒγΥῪΡ τῶ Ῥ δια 56] δὲ περι 6. Ὁ ΚΡ ἜΡΟΕΙ, 
81 Ἰοηρο Ρὶ ΟἿγν Ὑπάγι δ δ]... ἴπ ὑπὲρ 6. ΑΒΟΡ ἢ 4]5 Οὐχί θα Σθ 

᾿(:ς: 6 4, 12} λαοδικεια: ἴα Β οἴ αυλάδτῃ οοηδίβηξοσ πἰὐ ναὶσ 1ἰοιὴ 

ὉἘΡἜ 8] η]!; βορὰ Ἀσῇ ἜΘΕΙ, ἃ] τὴῦ -χια. Οἷ οἵ, δὰ 4, 18 5ᾳᾳ. Ῥγϑϑίο- 
Γα68 (:: ΟΣ 4, 18) 816 Βτρ ς." 817: εἰθα δἀὰ καὶ τῶν (8] ο1) ἐν ἑεεραπο- 
λεν [ εωρακαν 6. ΑΒΟ (εἐορ.) Ὁ" Ὑμάγιοάς  ς εωρακασι ς. Ὁ ἜΚΙ, (0 τ᾿ 
Ἑ ἐ0ρ.) 8] οογίθ Ρ]6ν ΟΥγίβοβ381 4] γηι 

ῶ. συνβιβασϑέεντες (συνβ. ο. Β' ον": οἵ δὰ 2, 19 οἱ ΕΡᾺ 4, 16.: συμβ. 
μ. 1. ΑΒ." ]Ρ ἜΕΙ, οἷο) 6. ΑΒΟΡ Ἔ" 8] τὴῦ ἰΐζ νρ' ΒΥΥΡ ἃ] ΟἸθῖι ΟΥσ 
{Π|05351 4] ρρὶδὶ, ς (Ξ 6» 52) -ϑέντων 6. ΤΕ ΕΙ, 84] Ρ] ρρϑτ τηὰ] 
καὶ... Ὁ" ἃ ὁ ΗΙΙ ΑἸηδγδὶ Ιἄδο οἷχ | παν τὸ (Β ΟἸθιι οἵη) σά. 6. ΑΒΟ 
81 ΟἸθα ΟΥ̓ΥΙΒΘΒΞΒΊ (ϑββἃ πληϑ. ὕγοὸ πλουτ.).. ς παντα (Ὁ" δἀὰ τον) 
πλουτον 6. ὈΕΚῚ, 8] ρον ΟἿγ Τμάτγι 4] [|τ. ϑεου (εἰ. ΟὉ 52) 6. "ἢ 
(μιὰ 1.π}}118 πο] αϑ1Ὁ 0 ε. χθρ πθο νϑσὸ αυλοαθδῃ αἀδβοτιρϑὶς ᾳυοὰ (6Υ- 

Ὥ6ΓΘΟ ᾿ἰοοα) 87. 67."" 11. 80." 116. (28. καὶ 9ὲε.) ἀΥτωῦθα (:: ρσδυϑ οϑὶ 
ΒΟΒ τ ΐπιι80 60 ΘΧΟΘ]] 616 αποᾶ ρῥΥγ86 οοἰοσἱβ Θὰ ΑΒΟῸ ΘΟ ΒΟΗ γα 8016 ηΠ) 

.. Δὰ (17. τοῦ) ἐν χῶ ΟἸδιηξ 17. ΑἸηθτβῖ; Ὁ" ἃ 6 Αὐρ (Δἀ ἃ ̓πθαροτ 
7έδιι8 ἸὰΔο) ο ἐστιν χε (Δοίμαΐγ μοῦ ἄς ΟἿ ΟῚ); Β ἨΪΙ χὺ (βῖς 1ζῃ οἱ ἴρ88 
1841: δὶ υἱὐ ἃ ἀϊοίϊίομθ ῬϑᾺ}} δΌΒογτοί, 18 τη δηϊοβίασστη ᾿ἱη ΟΥΡΙΤΘ δι, θι- 

ἔυπὶ 6δύ, βὲν}]) πλάτη 11{18 ὅ ἐστ. χε: οὗ 1, 37.) οἱ Ογχίδμοβϑδι χαρ χῦ, 
ΑΟ 8] β8}} δύ πατρὸς του χῦ, ἰΐοπὶ ραΐτίϑ (νυρθᾶ δὰἀὰ ε() ΟἈ τίθει 1688 
δῖα ἔπ [8] 8], 47. 78. ΒΥΥ 00 (Δ ᾿πβυροσν 168) ἃ] ΟἸ"τίχιὶ οίθοτα ῬῈ] 
πατρὸς καὶ του χῦ, ἰίθπι 8118 Ἰορυπίαν... ς (-ΞΞ- ΟὉ 52) δδὰ καὶ πα- 
τρος καὶ του χῦ ο. Ὁ ἜΚΙ, 8] ΡΪ ΘγγΡ (βθα καὶ 8θ6 6.) Τάτ Τϑδσα δ] 



Ἠοτίδίαν υ αἱ Ρθτπιδιθϑπΐ τϑοία ἰῃ Ομ σχιβίαμι 846. ΟΟ1,. 3, 9. 48 

εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ ϑεοῦ, 8. ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ 
ϑησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόχρυφοι. 4 τοῦτο δὲ 5, 
λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιϑανολογίᾳ. Ὁ εἰ γὰρ ιοο δ, 8. 
καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ 
βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 

ὑμῶν. Ὁ 'Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿]ησοῦν τὸν κύριον, ἐν 
αὐτῷ περιπατεῖτε, 1 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ 
καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καϑὼς ἐδιδάχϑητε, περισσεύοντες ἐν 

αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. ὃ βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν «. 
διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν 
ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν, 
9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς ϑεύτητος σωματικῶς, ν 19. 

8. τῆς δὲς 6. ΑὉ ΡΈΕΙ, ἃ] 66 οἵη ΟἹ ΟΥϑ ἘΠΒΊΒΑΡΟΙΣΘ ΟἿγ Τμᾶτι 
Ῥϑτὰ 8]... ἴῃ οἵη 6. ΒΟ" 813 ΟἸοπι! Οχ3 Επδβιμδτοιθδ ΟΥγίμ68381 Ὠ)14 
Ταρμοᾶ 

4. δὲ... Τωηϑ τοῖπ ογη ς. (Α" νά γ) Β ΑἸρτβὲ Αὐρ μηδεὶς 6. ΑΒΟΌῈ 8] 
τὴὰ ΟΙΘμα 1... ς μη τις 6. ΕΙ, 8] Ρ] ΟἸομλΐ 4] πὰ Ϊ ο ἡμᾶς [ οὗ" παρα- 
λογισητε [Ὁ Ὶ, 81 πειϑανολογια. Μοτγίαπί ἃ 6 Απιῦγτδὶ ἐπ διιδέϊίῥαξο 
ϑογηιοηΐβ, ἔν Τωοἱ Ῥο] ἐπὶ βειδιἐηιαξα δεγηιοπῖι (Ἰωοἱ ἢ ϑεγδοτιηι), Απὺρ 

ἐπ υοδγιρίηιϊὲ δβογηιοηθ. Ἰίθτη ΤΟΥ ΓΟ ορδέϊεϊοχιοηξία 

δ. αλλα.. Ὁ" δάὰ γε] καὶ τὸ στερεωμα εἰς... ἃ 6 μ ἐπ (οοΥτῖσ 6 δέ 
τὰ ἢ φιοα ἀεοδὶ ποοροϑδιξαίίδιιδ (υστερήμα Ῥτο στερ. ἦ) βάεὲε υεδίγαο. 81- 
τα ογ Αὐρ εἰ ἰὰά φιοᾶ ἀεεδὲ Παοὶ υεξδίγας ἕπ Ολτίδίο, Εδοππὰ εἰ τὰ 
φιοᾶ ἀεδεδὲ εἰ αἰ8 πα οὶ υδϑίγαθ, ΑΥὐΑΌΥϑὺ ,γ6Ὁ ΒΆΌΡΡΙΘπΠ8 ἰὰ αυοα ἀδοδβῖ 

αἰαῖ Βἀ οὶ γοϑίγ. ἴῃ Ομ γι ϑίπτη“" 
τ θ. τὸν Χν τν τ. κύριον... 9Ὲ 17. ἃ ὁ τὸν κυρ. τῷ χν (ἃ 6 ὉΠ ἀοπεϊηὶ 

ἤθδιι οσἠγίβιλ).. ΑἸ 41] ῥϑιιο 

Ἴ. τή πιστει 6. Β0᾿ 11. 89. 41. 18. 11δὅ. ἃ 6 ἢ νᾳ (οι. δὶ ἔπ 8], ποθὴ 
ἀοτϊὰ μ8] 41) ΤΉΡΕ Ασομθὶ Αὐιργϑὲ 4] .. ς (609) ργϑϑιω ἐν ὁ. 40 (βοᾶ 
ΑΟ 8] Ογιβᾶ οχὴ τῇ ΡΠ ἜΚΙ, 8] ΡΙΘΥ 000 δυγθι ρρδτ τηὰ [ καϑὼς .. 
ΡῈ" ἃ] ἴξνρ ρῥρὶδῖ δΔἀὰ καὶ ἐν αὐτή ο. ΒΡ ἜῪΚΙ, 8] Ἰοῆρθ Ρ] ΒυτΡ 
(οἱ αὺγν ἐπ φια ἐχιιδογείϊ8 ουηῖ ὕγα αν μῆν αοἰϊοπο) Οἷγν Τάτ (πὶ σΟΙΏΙΩ 
ΒΟΥ 1: τὸ δὲ περισσεύοντες ἐν τῇ πίστει ἀντὲ τοῦ τελείων αὐτὴν 
ἔχετε) 81] αἰΐᾳ (894 Πατηϊχὶ οτὴ ἐν [οτὰ οἰ. 41] εὐχαρ.) .. θἢ 4] ἃ ὁ ἔνᾷᾳ 
(οι. ἀδιηϊὰᾷ 41) ΒΥΥΡ τὰ αὐ 818 8. ῬῸ] ἐν αὐτω .. 69 49. οι 6. Α0 δ] 
ἴογοἾ δ τὰ ἔὰ [0] 8] 600 ΑΥΟἢ6] : 

8. υὑμας ἐσται 6. ΒΚΙ, 81 αἱ νὰϊτ οὐλὴ ΟἿγ Τμάτί δἱ .. μη 49.9 ΣΧ ΘΥΓΟΣΘ 
ἐστ. υμ. ας. ΑΟΡΕ (πδηϊζοβία οοσγθοῖΐϊο) 

9. σωματικως (Ρογαιμέρρϑιδ σωματι): οἷ, ΜοποϊτοβΡΡ 510 (τοῦτό ἐστι 
τὸ εἰρημένον ὅτι πᾶν τὸ πλήρ. ηὐδόκησε κατοικῆσα: ἐπὲὶ τὸν υἱ. τοῦ 
ἀνθρώπου σωματικῶς) Ῥεται33 (πᾶν τὸ πλήρ. εὐδόκησε κατοιχῆσαν 



48 5 ΟΟΙ, 2,10. ΦΘΡΟΪ οαπὶ Οτίβίο ἰἱάθηι γουϊσχὶ πηθ8. 

Ἐρλ1, 3. 10 χαὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὃς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πασὴης ἀρ- 
χῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήϑητε περιτομῇ ἀχειρο- 
ποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ 

μο6,4.τοῦ Χριστοῦ, 12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βασετίσματι, ἐν ᾧ καὶ 
Ἐρδ 1, 19... συγηγέρϑητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐγείραν- 

Ἐρὰ 3,1.δι τὸς αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν 18. καὶ ὑμᾶς νεχροὺς ὄντας ἐν τοῖς 
παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀχροβυστίᾳ τῆς σαρκὺς ὑμῶν», συνεζωοποίη- 
σεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, 

Ἐνὰ 3, 16. [4 ἐξαλείψας τὸ καϑ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπ. 
᾿ εναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσον, προσηλώσας αὐτὸ τῷ 
σταυρῷ, 1ῦ ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμά- 
τισεν ἐν παρρησίᾳ, ϑριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

ἐν αὐτῷ σωματικῶς) ῬΒ-1υδίεΧΡο818 Τπάοί ΟΥ ΕρὶΡρμ 43: 580 ΟὙγβίδρ ϑοι 
ΤΒαοίδηο 4] τὰ 1,οἱ Ρ5- ΑἸ 558: 588 4] τηὰ .. οἵὴ [γχἱπὶ ΑΥὐΘ 6] ΟΥΡ αἱ 

10. καὲ ἐστὲ: Ηἷβ δος. ὉΠ Ὶ, οἵ αἱ νὰ τ Ρ], ποὴ καί ἐστε ] ος ς. ΑΟΚΙ, δἱ 
αἱ ναϊγ οὐλῃ Ογγῆγ194 ΟἿν Ὑπάσγι δι ἃ] .. 1 ὁ 5. ΒΡΕΕῸ [Ὁ ΕΔ οχ; 
ἡ 1 αρχ. κ΄ ἐξουσ. .. Ὁ Ἐ" ἐκκλησίας 

11. γ(Ε ἢ περιετνηϑητε) ἀπεκδυσει.. Β᾽ ἀαπεγδυσεν ] σώματος 6. ΑΒΟΡ" 
ἘἾΕα 8] νρ σορ δυῖ δύ δοίῃ ΟἹθ Φυδεοβιοτίβοα!ϊοξ (τὶ σωμ. ὑμῶν 
ΔΌ8ᾳ τῆς σαρκ.) ῬΒ- ΑἸ “6 4] τοῦ Οτΐῃλ ΗΙ] ἃ] τὰ .. ς (ΞΞ- αὉ 532) δὰὰ 
τῶν αμαρτίων ο. Ὁ ΟΕ ΕΠ, 8] Ῥ]ῸῈΓ 90 ΒΥΓΌΪ 4) ΕἸ ρ ἢ 598. αι3,72 
(οτῃ τ. σα.) ΟἸιν Τ]άγι 4] οἀᾶ ἂρ Αὐς (,») ογρογὴβ οατηῖβ ν6] βἱουΐ 

ΔΙΪατ Βα οηὶ σογροτῖδ μεσσαζογιπι οαγηι18.) (ΟΥ ΟγΥ Τοῦ ΟΥρ οἵ οἷ. τ. 

σωμ. ἐὑπὶ τ. ἀμαρτ.) 

12. βαπτισματι ο. ΔΟῸ ἜΚΙ, 8] Ρ]ῈΓ ὑΡ τι, ᾿ΐθηι δαρέϊβηιαίε Τοτὶ ΗΙ] 

.. ΒΡ ΕΑ 418 ΟὨγχὶ -σμω, ἰίοιῃ δαρέξδηιο ἰΐ νῇ ΑἸηὐτϑί 8] [ ὁ συνήγερ- - 
ϑημὲν ] τῶν δ. ΒΡΕΡΑ Δ] Ρ] Τ|ιάτὶ Πδπὶ Δ] .. ΟΡ 85. οἵὰὴ ς. ΑΟΚΙ, 8] 
Βδῖ τὴ (ΟἿγν ΤῊΡὮ ΝΣ 

18. ὑμας ρΡγ.. ἰοδὲ ρϑὺς ἡμας, ἰΐοιη ροϑίθα μων [ἐν... δῦ 6. Β1, 8] 
ἴογεϑο σοὸ 5]1δ' ρρδτ τυ Τογίοά ΑἸΩὉ | τή .. ΡἜΓΕΑ ἃ] ἃ 6 ρὶ (η0ῃ ἢ νρὶὴ 
Δ] ἐν τῇ [ν᾽ Ὲ6 αὶ Τοτί 4] εζωοπονησ. [μὰς 886 6. ΑΟΚΙ, 8] ρ]υ859 
10] ΒΥΤΡ αὐ ἃ] Ὑπάτιοα δὰ Οδς, ἰίοη ἡμᾶς Β 8] ἔογο 9 ΑἸ (ΕΠ 
..ς (Ξ σὲ δὲ) οἴω 6. ῬΕΕα 8] τυ ἰἴΐ νρ οορ ρὸ 8] ΟἿΣ 4] |] ἥμιν 6. ἃ 
ΒΟΡΕΡΟΚ Ἀ] ἸοΏβ6 ρΡ] ΥΥ ρ] ῥρδ᾽ οἰϊδί τηὰ... φῇ (ῃο ς ΟἿ 52) υὑμιν 
6.1, ἃ] υἱ νᾶϊγν' δι΄ τὴ νῷ (οἷ. δὼ 1Ὲ 4], βεθα ποῦ οὔ) δοίμῖσ Τμάγί 

ΡΡ δὲ τῶ [ὍῈ νν τὴῦ δἀὰ ἴῃ ἢ. ἡμῶν (υμ.) 

14. χαϑ΄.. υ" κατ] τοῖς δογμ. (17. Ῥγϑϑιῃ συν, ρρ δῖ δ]α ἐπ) .. ΟἾγοι 

(απίθα σχισας) Ἠΐος Εαΐ οἱχ | ἡρκὲν (εἴ. ΕρῚΡ 888 ΟἿΣ δι 4])... Ὁ" 
ΕΑ 8] τῶ Οὐ Τπάνὶ ΤῊΡὮΕ ἡρὲν [ΑΨ οἷχ του 

1δ, απεκδυσαμενος .. Ῥα αὶ Η111 Ραο (δ οπηῃθθ οἵὴ τ. αρχ. καὶ) ἰΐοῖα φὸ 

ΒΥ Η]15800Ρ6 Απρ' ἃ] τηῦ δἀᾶ τὴν σαρκα | εδειγματισεν .. Β ῬΓδΘΊΩ καὺ 



181 τθοϑθάδηάυῃ 8 ρ] οἰ εἾ8 μυμηδηΐ8. ΟΟΙ,. 2,19. 481 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρϑι 

ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων, 11 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, ἴδ 1} 
τὸ δὲ σώμα Χριστοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω ϑέλων ἐν 
ταπεινοφρυσύνῃ καὶ ϑρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑόρακεν ἐμβα- 
τϑύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ 
οὗ χρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ Βρλ ε, τ. 
συνδέσμων ἐπιχυρηγούμενον καὶ συνβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν 

Ι Ὁ" ϑριανβευσας ] ἐν αὐτῷ (6) .. ς ἐν αὑτῷ (α εαὐυτω). ΟΥ̓ Οτἰἷδι 
δ ῦ ἴῃ 4118 οχχ μαδϑϑίιν ἐπ βεηιοίΐ080 (βἷς ἰΐ νρ ῥρὶδ Ρ]; ΑἸηθτϑβὲ 
ἦπι 1080) ,,χϑδἃ δρυὰ ατγδθοοβ Βαθϑίιν ἐὲ ζρποι" Ια ἷ. 6. ἐν τω ξυλω, 

086 ΟΥτδ πθ6ο 8] 61 Οχροῃ ΕΡΙΡᾺΕ 4111 4 

16. ἐν (Εἰτιϑάθτμίο8 ἢ; “γν) βρωσει ἡ (ἰΐαι ΑΟΘΡΈΕΘΚΙ, ἃ] αὐ να τ οτηη ἔρ νῷ 50 
ΒΥΥΡ δι 4] ΟΥϑ Ἐπδβάθιωθοβ οι 8527 ΓΟ ΘΡΙΡ 810 ο (818 4] τηῦ Αὐρϑ]ίᾳ 
Ατοῦ 8]; 49. καὶ 6. Β ΟΡ Βγγ [868ἀ οἱ. καὶ γουμην. καὶ σαββ.] ΟΥἱ Αὐρἷ 
Ηἴον ΤΊΘἢ; ργδοίαγοα Μοϊοηΐθτί αυδίου οἐ, ἃ 6 Ατηδτϑβὲ ἢ. 1]. υοἷ ἀοἰϊμαθ 

ἴον ας) [ Ε" ) α ΜοίομθΡΙΡ 818 Τγατηρϑιθδδ , (Μοΐοπ δ δᾶὰ εν) 
ψουμηνια (Εα νεομ..) ἡ (Μοεοϊοπθρίρ "878 χα ᾿ξ 4319) σαββατω ] νουμήν-. 
6. ΑΟΡΕΚΙ, 8] ἔδγα οτηῃ (εἰ. ἀ 6 τὴ) ΟΣ 8] τὴῦι .. ἴῃ νεθμῆν. 6. ΒΕ6 121. 

(ἰΐθτα αὶ νβ) ΜοϊομθΡΙΡα 

17. ἃ «. ΑΟΡΕΕΆΚΙ, 84] αὐ νὰϊν Ομ ἔ νρ βυγῦν αὐ 4] Οὐ Επϑᾶθπιοβ ρὲ 
ΡΒ21 4] τὴ Αὐρ 8] .. Τῃ ὅ 6. ΒΕ6 ἃ 6 ρὶ πὶ βὺ 600 Μοϊομθρίρῃ ρμρὶδὲ 
δΙῖᾳ} χὺ 6. ΡΕΕΘΕΙ, 8] ρ] ΟἿγ Τμάγὶ δαὶ ΤΡΗ .. ς (ΞΞ αὉ 52) 15 
Ῥύϑϑπι τοῦ 6. ΑΒΟ 4] Οδθο: θ6θ.8 109.1δ0 οΥγ ἂγθ ὁ χῇ. Οδἴθγυτῃ σϑίοστι 
ΟἿγ ,,οὐ δέκ νεῦθὰ τὸ σῶμα χὺ οὐτὴ μηδεὲς ὑμ. καταβραβευέτω, τουτ- 

ἐστιν ἐπηρεαζέτω, σοπίπηχῖ886. Εδάθπιὶ ΤὭΡΝ, δο τϑνοσδ βὶο αἷβί αὶ 
(πον νουϑαμπι μοῖρ ἃ τὸ δὲ) 4] δϑίῃ δὲὴρ Αὐρ. Οοπίγδ ρ' 607}. ατ- 

ἐέπὶ ΟἸγιβεὶ οδέϊδ: ἃ 6 ρὶ Αὰξ 8] οοπεῖποαξ, Ατηῦδτβὲ ἀεείρίαξ, ἔ να ρΡΡὶ 
8εαιοαέ Ρτο καταβραβ. 

18. ϑρησκεια: ἰἴία ΑΒΚΑΠΙ, 4] οαγίθ Ρ] .. 1ψηϑθἅ τοῖα (α4.6) ϑρησκια 6. 
ΟΌΕΕΑ 8] | μη α. οὐ οΟΕ(ΕΘ οὐ Α)ΚΙ, 8] ἴϑγ οὐλη ἔ βὶ νυ 50 βυτ 4] 
Οτ (εχ δἁ. ἢ δἰαγαὰθ) Ογ Υπάγι Πδπὶ αἱ Οὐ Αὐρ ΑἹ] (οἱ ἢ οὐ Αὐλτϑῦ γὰ 
οεὐὰά εἱ οἀὰ: νἱἄθ ροβί).. ΟὉ00 [,η (ρ886 1841.) οπὶ ὁ. ΑΒΌ" 28. 80. 

607." ἃ 6 τῷ μαυϊάαπι οὐ“ ἂρ Αυρ (φμας ποη υἱάϊξ ἱποιΐσαπδ, ν6] βιοαῖ 
αυϊάδπι οἂἀἀ Βαθϑηΐ φμας υἱάϊξ ἱποιιζοσαη8) ἐορ αὐτί (Οσϑά δηΐθ ἢ 6187.) 
Τογίαδγο (νάϊγ: ,Δ]αᾳιο8 ἰαχαὶ αἱ 6χ ν᾽ϑίοῃ 5 δῃρ6] 118 ἀϊοοοδηξ 

οἰ δῖ8 δρϑιϊποηάυμ) Θαδοβί (φμας υἱάσι), ἰΐθτα Τωοϊῇ (αρΡ 641]. 0, 214. 
φὶ υἱάοίτιτ, ἃ] χιας υἱάδείμν, 41] [6 Χ τη88] χμαθ πο υἱάϊ) οἱ Ατωθτοῖ 
(εα φμαε τἰάεὲ εχ δάνθῃ; ἐπ λΐδ χιιας ποπ υἱοί ὁχ ϑάτοτα) | ἐορακ. 6. Β" 
ΟΡΕ 8] .. ἴῃ (ποβοίθηβ Βἢ) 49. εωρ.- 6. ΑΒ ἜΘΕΘΒΙΝ, δὶ ῥοῦ [ Ὁ"Ε6 ἐν- 
βατ., ἃ ὁ ἔνᾳρ Ἰωοἱ7 Ραυλπ ΑΙρ88 ἂρ Ηΐδγ ἀπιδιιζαηϑ, αὶ Αταῦτδῖ ᾿υδοϑῖ 
(ἰδϑϑϊοά δαζοίζεηϑ8 86, τὰ απιδιιαπδ ἐχίοἰζοη8 86 

19. κεφαλὴν... Ὁ" ἃ 6 Βυγρ ἅσι Νονδί δάά χρέστον. Οἵ Ῥ5- ΑἸ μ11 δά» 
ἀδῃβ τουτέστι τον χν | συνβιβας. 6. ΒΟΡΕΥΑ .. ς μη 49, σιμβ. ς. ἃ 
Β᾽"κδΙΣ, δἱ οοτίθ ΡΙῸΣ 
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τοῦ ϑεου. 20 Εἰ ἀπφεθάνετε, σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ 
ἴων δ,5. Χύσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσϑε 21] Μὴ ἅψῃ μηδὲ 

γεύσῃ μηδὲ ϑίγῃς, 22 ἃ ἐστιν πάντα εἰς φϑορὰν τῇ ἀποχρήσει, 
Μι 16, 9. κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνϑρώπων; 28. ἅτινά 

ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπειροφρο- 

σύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς 
σαρχύς. 

Π]. 

1 Εἰ οὖν συνηγέρϑητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χρι- 

στύς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ καϑήμενος᾽ 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ ἀπεϑάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται 
σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ ϑεῷ᾽ 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωϑῇ, ἡ ζωὴ 
ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωϑήσεσϑε ἐν δύξῃ. 

20. εἰ 6. ὯὩ6 οἵη δ] ρ] 830 ἃ 6 ἔρ διὰ ἔχ [0] ἃ] τι (ἀδπιϊὰ δἀὰ αμέθηι) 

ξο οοΡ ἅγῖῃ 81] Ουγυβιδρ}}39. 4] μὴ Τογί ΟΥΡ 4] πιὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) δάὰ 
ουν 6. χτηΐ αἱ νάϊν Ρ] νρϑᾶ ΒΥΥΡ (5. ἐνέπι) ἃ] Τμάσγί 4] Απιῦτβὶ Αἰ 
δὶ | χῶ ς. ἅπὸ οἵμῃ 8] ρὶ ΟἸιν Τπάτγι Π δι 4]... ς (ΞΞ ΟὉ 52) ργϑϑῖῃ τω 
6. τηΐῃ τὰ | τι... Ὁ Ἔ" δια τι. Ῥγαθίοσο Ὁ ΕΓ Ἐὰ αὶ δὰ σαλιν, ἰΐετῃ 
γν αἱΐᾳ ρρἰδὶ τηὰ ἐτι [Ἐὰ ἐν τω κοσιμι., 4 6 ἣι 4] Απιῦτϑί ἃ] τῶι ἐν (0 Ὁ 
8114 46) ἀοο πε άο 

21. μηδὲ ὈΪΒ.. ἃ] ἔεγεα 0 ροὸ ΟΥτἱ' ΑἸηθτδὶ ἀὔρ' Δ] μη Ϊ Καὶ οῃὴ μηδ. γευσ. 

28. εἐϑελοθρησκεια: πτσκεια Ο. ΒΌἜΚΙ, δἱ αὐ νὰν Ρ]ῈΓ (α Ἰδίο)... ορ 
δὶ -σχια, ἰίθιη Εαὰ ϑρησκια: ἀ 6 τεϊσίοπε, Ατὐοῦγϑὶ δἰπμιζαξίοπ (βεἀ θὰ 
ΤΟΙ οὐδεγυαίϊοη!) τεϊσίοπῖδ, σα Ατρ οὐδεγυαίίζοηαδ, Αταῦ οὐδεγυαίέοιο τοῖὶ- 

ϑίοπίβ,  νᾳ ΗΙ] δ] βδωρεγδίζίζοπιε [ Ἐὰ ἃ 6 ἔρ ρο ρρὶδί τηιι τασεινοφρ. 
του νοὸς Ϊ καν ἀφειδνα (- διὰ ΟΡΕΡΟΙ, εἴς; 1 -δέναὰ 6. Β) .. Βαὸὶ τὰ ρρ δι 
ΔΙΪᾳ οπὴ καὶ, ἶπο [μὴ [κ.] αφ., ἃ 6 Αὰρ Απιρτβί οέ (ΑἸητϑί αὐ Ομ 880 
εἴ) ντεσαδίοηοπι (ΑῸρ -οπε), αὶ εἰ αδιιπάαπέα, ἔ να ΗΪ Ἡΐϊδτ Αἱ οἐ (ΗΠ δἱ 
οἴ, ΠΟΩ ἐΐϑιῃ ΗΪ67) αὐ ποπ ραγοοπάμππι, τὰ πο ραγοοπάο, Αταὺ ποῆ ἐπ 

τηαιϊσεπίτα. ΑῸρ ,,γεὲ υϑπαίΐΐζοπα σΟΥ̓ΡΟΥΐ8Β ν 6] βοαϊ 41}}} ἱπίογργοίδε βαηΐ 

αὦ ποπ ραγοοπάμηι, σοτροτῖ. 

ΗΠ. 1. οὗ... Εα πον 

ῶ. τα ΡΥ... Εα ἅ. ΟἿΣ νρ χιιαθ διιγϑιηι ϑιιηξ [5 οὐὴ διεμ] 

8. ΡῈ οἵὰὴ τω μγ | ΚΙ, ἃ] ἔδυ " οὔ τῷ 866 

4. Ἐα αὶ και ἡ ζωη | ἡμῶν «6. (Α Ἰαἴε1) ΒΡ ΡΟ ΚΕ ΕΠ, 4] ἰΙοηρα Ρ] οοΡ 
ΒΥ 4] ΟΥ Ὁ 14159 Ο6ς Η]1]} ΑἸπρ .. αΡ΄ ὑμων 6. ΟΡ ἜΕΑα 8] ἰξ νρ 
ξο Εὐ8Ρ5381 4] ρρδτ εἰἰδὲ ῥγὴ [ σὺν αὐτω .. Α ὅ7. ΝΥΒ8 οἵὴ (θ[. ἰΓγ8}8}} 
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ΜΝνεκρώσατϑε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, Ἐρϑ δ, 8. 
ἀκαϑαρσίαν, πάϑος, τόμ ὐρα κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις 

ΕΜ ὅ, 6, 
ἐστὶν εἰδωλολατρεία, 6 δι᾽ ἃ ἔρχεται ῇ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ. ἰ ἐν οἷς ΚΟ, ΠᾺ 

(δ ὅ, 19 

καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτ ὅτε ἐξῆτε ἐν τούτοις᾽ ὃ γυνὶ δὲ Ἐρδ Ὁ, 8, 
ἀπόϑεσϑε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργὴν ϑυμὸν κακίαν βλασφημίαν 

αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, 9 μὴ ψεύδεσϑε εἰς ἀλλήλους, «, 2 ««. 
ἀπεκχδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμετον εἰς ἐπίγεωσιν 

κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐχ ἔνι Ἕλλην καὶ α« 5, 28. 
᾿Ιουδαῖος, πδριτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, «Σκύθης, δοῦλος, 

ἐλεύϑερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστύς. 
12. ᾿Ενδύσασϑε οὖν ὡς ἐκλεχτοὶ τοῦ ϑεοῦ ἅγιοι καὶ ἡγαπημέ- 

---- ---.----..»ὄ..-ῦὦὸῦ.-..-.--.-ς-. 

δ. ὑμῶν ὁ. ΑΟΡΡΕΡΟΚΙ, ΔΙ Ῥ]οΥ ἰδ γε 50 δορ αὐίΐ βυγαῖγ 4] αὐ νἂττ οπῃ 
ΟἸδμΐ 4] μὰ Ιχἷὺ ΟΥρ ΗἰΪ] 41 τηὰ .. 49. ὁ 6. ΒΟ" 17. 67." 71. ΟἹ οταηΐ 
Οτό Επυ8Ρ5191 (Π πηόοτῃ γάξν, βοαρϑγθέδῃαθοὲ ὑμων) διυοιδίπα οἸθτῖς (Τ τᾷ 
ΔΙ φμι6 πιϑιηῦγα πιογεϊβοόπὲ 8ιρ67 ἰογγαπε δἰς) [ἢ χαὺ ακαϑαρσ. 
κακὴν .. Ἑα 8ὶ ΗΙ] οἷὰ | χαν τὴν πλεονεξίαν .. Ἐα αὶ πλεονεξιαν Ἰάχῃθ 

Δηΐα παϑὸος Ϊ Ὁ" 4] τοῦ εὐδωλολατρια, ὁ ἐδωλολατρια, Εα νδωλατρια 

6. ἅ «. ΑΒΟ Ἢ οὐ ΕΠ ΕΠ, 8] αἱ νάϊγ τη ἔνρ 90 600 588: ΒΥΓΌΙΓ 4] 
τὰ ΟἸ6πι3 Δ] μιὰ [τἰπῦ Ογρ ΑἹ] .. οἴ "ΕἾ Εα ἀ ὁ (5 ργορίον φιιοῖ ἐ φιιαε) 

δϑίῃ ὅ [οἴἙΕα οἷχ ἡ, Βἷηο [ [ἡ] [ ϑέουν 6. Β (ἢ ν δὰ ϑέου εοάθι 
δίἰοῃο ρῥσδϑίοσ τόσοι οἱ ἰπνὶζο βρϑίΐο ἀρροηυηΐαν ἐπι .8ᾳ ἀπιϑιας, 

ἰδ αὐ ἴῃ νοἰαϑίϊοτὶ δχθίηρὶ ἀοίαϊθδθ δρρᾶγθδῇ) 588} δϑίῃ ΟἸϑιχΐ οἱἷ οχ 
ἸῊ88 ΡΪ 1γἷπὶ ΑἸη Ὀχϑιύχος, ς Τ,π δἀὰ ἐπι τοὺς υἱοῖς τῆς απειϑειας, ἢ 
[ε- υδᾳ απ.] ὁ. ΑΟΡΕΕΟΚΙ, 8] αὖ να [γ οἵηπ ΥΥ Ρ] ΟἸοπιἱ (Ἰ6οἰϊοπο Ηπο) 
Οἢν ΤΠάγί δἱ ρρίϑὺ 4]ῖᾳ (:: οὗ ΕΡἢ ὅ, 6. αὶ ποῖθο Ομ) 

1. τουτοῖις (6 Ὁ) ο. ΑΒΟΡ Ἔ 4] ρο ἰίθηι αἱ νάϊ 6ΟΡ 88}}., ς αὐτοῖς 

α. ΡΠ ἜΕΕΘΟΚΙ, Δ] Ρ[6Γ δυγατ (Ἰ νρ ἐ{1.5) ΟἿγ ΤΠ άγὶ Ἀἱ 

8. τα παντα (οἷ. Οἱ δ] πιὺ) .. οτχ δοίῃῃ ΟἹδυ Ὁ, οἵ. κατὰ παντα (Ρα, 
 μηΐτογβιης ὁ βεοιπάπηι οπιπΐα), παντα, ἀπαντα, πασαν (δὶς τὰ ἀ6ρο- 

πἴΐε υο8. οπιπέπι ἴταπὶ) Ἰορὶταν [ΕῸ αὶ 5888 αὐ! δ] Ὀρ Δ δὰὰ ἴῃ ἢ, μή 
ἐκπορευέσϑω 

10. του χτισαντος .. ἘαῸ ργϑϑίὴ αὐτοῦ (ἰ νῃ ἐἴι8 χιΐ ογοαυθ) 

11. ἐννε. .. ὈΐἾΕΕα ἀ 6 ἔρ νρϑὶχ ΠΑ] εἰδ] διίᾳ ρμὶδὲ γηὰῃ δᾷα ἀαρσὲν καὶ ϑηλυ 
[ βαρβαρος .. ὈἜΓΕΘ 8] νν τὰ Ροίγ ρῥρἰδὲ δἀὰ και. Οὗ οἵ. ΕρΙρΡὨ 4υΐ 
ἴεν (1, ὅ. οὐ 16. οἱ Τ6ΒΡ. δὰ Αςδο) βία βαῦϑί: ἐν χῶ τὖὸ οὐ βάρβ. οὐ 
σκύϑης, οὐχ ἕλλην, οὐκ ἰουδαῖος. [] δουλος 6. ΒΟΌ “ΚΙ, Δ] ΡΙΕΥ ΒΥΥΡ 8] 
ΟἸθπ 4] ρχὰ.. ἴῃ δἀὰ καὶ 6. αρ᾽ξα 818 [Ὁ νῇ δἱ ραὶ ρρἰϑι | τὰ ς. ΒΡ 
ἘΕΟΚΙ, αἱ ἰοῶρθ οὶ Οδν Τμάτί διὰ ἃ] .. 40 δἱ υἱ νάϊγ βδύ τηὰ ΟἸ θὰ 

Ροῖν Νὰ2 Ογσχ Ρ8- Αἰ μϑ Οδοῖχί οπι: 

12. 1, αὐ οἱὴ οὐ» [ ὡς «. ὈἾἘα ὡσει, αὶ ΒοῺ δχρτίπι [ τοῦ 6. ΒΟΡ ΚΡ ΕΕῚ, 
Δ] Ιοῃ 8 Ρ] ΡΡ ριῃὴ.. αὉ9 [πη οἵὰ ς. αὐ τα δὶ | Β 11. 11.160 ρδῃ Ὀ1ὰ 

λ 

τ δ ιδον ἸΣΔκ ἄχ. ἃς 



400 σοί. ὃ, 18. Νονβ οἰθοίοσυμα ἀοὲ νἱΐα. ΟΠ οὶβ 

Ἐρϑ 4, 3. 82. οι σπλάγχνα οἰχτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραὕτητα, 

μαχροϑυμίαν, 18 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμδνοι ἑαντοῖς, 
. ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφὴν, καϑὼς καὶ ὁ Χριστὺς ἐχαρίσατο 

“ Δ ε ἃ «Ἁ » ᾽ὔ ΗΥ͂ 

ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς, 14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγαπην, ὁ 
3 [ “- ᾽᾽ - [4 5. ἢ ρα ὅν. 

Ἐρδ 4,3. ἔστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 1Ὁ καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ “Χριστοῦ 
, 2 - , ε - 2 Α 59 ΄ 3 «" , 

Ρμι 4,1. βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐχλήϑητε ἐν ἔνι σὼ- 
ὃ Α « .Φ “ “-- 

ματι᾿ καὶ εὐχάριστοι γίνεσϑε. 106 Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω 
3 ςἑἉ» 3 Α “- 

ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουϑετοῦντες 

Ἐρδ δ, 19 ε. ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμτοις ῳδαῖς πνευματικαῖς, ἐν τῇ χάριτι ἄδοντες 

.5. ν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ ϑεῷ, 17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ 

οἴῃ χὰν (219. δπίθ αγ. Ρροῃὴ [ ὉἘὰ σπλανχνα | οἰκτιρμου ς. ΑΒΟΡ 
οὔ δὴ (ὖ καὶ οὐχτιρμον) ἘΕΟῚ, αἱ Ἰοῆρθ μοὶ ΟἸθῃ ΟΥ 8] τὰ -. ς (ΞΞ 6" 

532) -μῶν 5.κΚὶ Δί τὰ ΟΥἱ ἐχοὰ Τῃάσγὶ ἃ]  σραυτητ. ο. ΑΒΟ 8] Απεπι611887ὲ 
Μαχιργβίδα, ς πραοτητ. ο. ΘΕΕΟΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ ΟΥ δἱ τῶι 

18. ἘΟῚ, ἃ] τὰ ΤῊΡὮ ἐχεν ] μομφὴν (ἰῦ νῷ φμογοΐαμα) .. ὉἾ(Ε ὃ) μεμψεν, Ἑα 
οργὴν | χε ο. Οὐ ἜΕΚΙ, 81 ἴδθτθ οἵῆῃ 90 600 88ἢ} Βυγυΐγ 4] τγι. (Δ γτὰ 

ϑέος του χυ)ὴ ΟἸδη3 ΟὨν Τπάγί θθδτα 8] Απιρσϑί ἃ]... ζπ χυρίος 6. ΑΒ 
Ὁ Εα 218. ἰἴξ νῷ Αυρὶ (41101} ἀδιιδ ἐπ ΟΠ0)ὴ Ῥε] [ΕΚ 84] τὰ ΟἸοὰ Τμάτι 
ἡμῖν 1 Ὁ ἜΓΕΑα ἃ ὁ ρῥὶ πὶ δἱ Αταθτβίὶ δαὰ ἴῃ ἔ. ποιεέτε, ἰΐθια δύ χαρι- 
ζεσϑε 

14. ὃ (601) ς. ΑΒΟΡα ΟἸοταΣ ΟἸν "0,116 (ἐν ἀγάπη γινέσϑω, ὅπερ σύνδε- 
σμός ἐστι τελειότητος) Απίϊος 81 (Ὁ νῷ ΑἸηδτϑί 4] φιιοα) .. Ὁ" ος (6) 
ες τις ο. ὈΡΟΙἜΚΙ, 8] αὐ να τ οἵη Ρρ τὴι | τελειοτήτος .. Ὁ Ἑὰ 
ἃ ὁ 5αὶ Απιδεβί ἐνοτῆτος 

16. Ἑα 8] οπὶ ἡ | χὺ ς. ΑΒοΟ"Ὀ᾽Εα 415 1Ὁ νρ Θ0ρ βδἢ} βυγοῖγ Αστὴ ἃ] ΟἹϑια 
ΑΙδν οὐδ ς (ΞΞ αὉ 852) ϑεοι' ο. ΟἾ Ὁ ἜΚΕ, ἃ] Ρ] ρῸ 8] ΟἿγ ἃ] Απ- 
Ὀγδβῖ 4] [8 67." 58ῇ οπὶ ἐνι (412 οἵὴ ε. ε. σωμ.}} Ὁ" γενεσϑε 

16. 1μη γίνεσϑε 8 (ὃ λόγ. ἀβαᾳ πλουσίως) ἐν | χὺῦ ο. ΒΟ ῬΕΕΘΚΙ, 8] Ἰοηρθ 
ΡῚ ἴἰ (6. τὴ) νῷ Β4 ἢ) β3ὸ Β.ΥΡ 8] (ΒΥΤ σεἶιι8 86ΥΉ10) ῬΡΒΤ Α]ϊᾳ οὐδὲ, ἀοῦ 
81] τὴῦι ΔΥΡ οὐδ Τμάτε ΤᾺρΡΒπς δέου, ἰΐθαι οορ ΟἸδῖα χυρέου [φαλμ. 
ς. ΑΒΟἾ ΕΟ 4] ἀ 6 ἔμ νᾳ (οἱ. δἵωῃ ἃ] }] 864 πὸπ ΟΣ) ρῸ ΒΥΓΡ ΟἸδτι 
(ΟἿ ἂρ ΝΥ 81) Ατηδγϑίθά ῥα ίἝη .. ς (ΞΞ 609 32) δβἀὰ κὰν 6. οὔ" 
οἰ ἜΚ:, 8] ἸΙοπρα Ρ] ἀδιηϊά 8] ὁ00 58ἢ: 5 84] ΟἿ γ3 ἃ] τη ΑἸ ϑίσοα 
Ῥεὶ ] ὑμνοῖς 6. ΒΟ Ἐα ἃ 6 ἢ ρὶ δὰ ἴα ἀθιηΐά ἴο] ρῸ Βυτρ ΟἹθὰ (ΟἿγ 
ΔΡ νίδ80) Αιηδιβιθὰ, ς (609) δΔἀὰ καὶ 6. Αοὐ ΡΟ ΕΚΙ, 8] σοχίθ 
ΡΙ νρϑὰ ιν! ΑἹ] ΒΔ} ΟΡ ΒΥ 4] ΟἿ γΞ 4] τὴιι ΑἸ Β ΥΘἢ 4] τή ὁ. Β0ἢ 
ΕΓΕα 67." ΟἸοία ΟΠ γθοταϑ Τῆάτε... ς οἵχ 6. ΑΡ ΕΓ ΕΣ, ἃ] [6Γ6 οἵηῃ 
ΟἸγῖχί [δ 4]. [ἴῃ Ο βουϊρίαπι ϑβὲ ἐν χαρο ἰάψφαθ ρυ μοῦ θ ΒΌΡΟΓΡΟΒ (18 

οἱ βυδβίγδοιβ ἀδ]θίθτη οβί; οἵὴ ἐν τή χαρ. (14. ἐν εὐχαριστ.) 839. οἱ 
Δ] αἰ 660} τή καρδιὰ ὁ. Ὁ ἜΚΙ, 4] Ἰοῆρθ Ὁ] ΟἹεταὰα Ὑμάτγί 1γ84π ΤῊΡΕ 
Οος .. ΟΡ 32 [μη ταῖς καρδίαις ς. ΑΒΟΡἘΘ 8] οχοῖῦ νν αὐ νὰ γ οχὴπ 

ΟὨγ ῥρμὶδὶ (:: δυπάδιωη ἱπ τηοάππι Ἰθοίο ἤποὶ ΕΡἈ. ὅ, 19.; αἴτοᾳ δοηΐπι 



οοηϊπραπι, Πρ σόγαμι, ραγϑηΐατῃ, βουνό. ΟΟΙ,. 8, 3228, 491 

ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ΘΥΠΗδΕΙ κυρίου ᾿Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ 

ϑεῷ πατρὶ δι᾿ αὐτοῦ. 

18 κἱ 7υ»αἰκξὸ , ὑποτάσσεσϑε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνήῆκδν ἐν Ἐ τρῖ τρὴς 

κυρίῳ. 19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πιχραίνεσϑε Βρὲ 35 

πρὸς αὐτάς. 20 Τὰ τέχνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα᾽ Ἐρλ8, τ. 
ἰπς ΄ ’ , ἀδὰν 

τοῦτο γὰρ ἐστιν εὐάρεστον ἐν κυρίῳ. 21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεϑέζετε 

τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσιν. 22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ Ἑ ΠΡΟΣ 

πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφϑαλμοδουλείαις ὡς ἀ»- 1 Ῥὸ 5, 18. 

ϑρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν κύριον. 

Ιοοο ε. ταῖς -δεαις σον ιὐθη τ 8 νἰβατῃ 68.) [ ϑέω 6. ΑΒΟ Ὁ Ἐ6 α]6 ἄδ - 
ἔφ νᾷ (6. δαὶ ἔπ ἃ] Ρ]}) ὸΡ 580} Βυγῦγ 4] ΟἹθὰ ΟἸγϑ!ᾳ Οδς ΑἸ γβίθᾶ 
Ῥδαυϊΐῃ .. ς (ΞΞ 6Ὁ 52) κυρίὼ ο. ΟΡ ἜΚΙ, 8] ρΡ]6Ὲγῦ ἀδιηϊὰ 4] ἔο Τάτ 
δὶ ΑἸ] τβίῦθ 6] 

17. υ"Ὲ6 415 1 νρ ρὸ ῥυ]δὺ οἴῃ καὶ  ἑὰν 6. ΒΕ6ΘῚ, 8] τη... ς ὧν 6. ΑΟΡῈ 8] 
ΡΙ] ΚΡ ἃ] ποιειτε Ϊ χυρ. (6099) τῦ ο. ΒΡ ΕΚ δἱ Ἰοῆρθ Ρ] δῖ ρῸ 
ΒΥΓΡ 4] ΟἹοιῃ (βοαθᾶά 8114 δᾷα χῦ) Τῃᾶγι δὰ 8] Απηρδυβὶ... 1μπ τῦ χὺ 
ς. Ασρ 6... 8] νΥ ρῖῃ ΡΡ ἱΐᾳ (του) κυρ. τῦ χὺ... 1, κυρέου  πατρι.ο. 
ΑΒΟ ἃ] νροᾶ ρὺ 600 Β58ἢ ΒΥΣ ΔΥΡ δοίμυ! ΑἸ Ρδῃ]π .. ς (69) ργϑϑπὶ 
καὶ 6. ΒΕΕΟΚ 8] ΡΙ6ῸῪ ἰὖ νρ ΒγΓΡ ἃ] ΟἹ (ΟἸοηγ Τρ ὁ δὲ 84) δὶ 
τὰ ΑἸ υϑί ἃ] (:: οχ ΕΡΆ. ὅ, 80, υδὲ καὸ ποὴ ποῦ) 

18. Εα οἵῃ αὐ [ ανδρασεν ς. ΑΒΟΡ ΤῈ Ἃ 4] ἔδγϑϑβ νρ δύτὰ 81 ΟἸ βίη 8] 
Ατηθτδὺ 8] .. ὉἜ[Ἐα ἃ ε ἔρ' ἃ] τὴ (864 ΒΥΥΡ 6.2) ΤΈΡΆᾺ ΡῈ] δὰ ὰ ὑμῶν, 
ἴΐθιη ς (ΞΞ ΟΡ 52) ργϑθῃ ἐδιοὺς 6. 1, 8] μὰ Τπάγί ἃ] [ Ἐα ἐν τω κυρ. 

19. ον... α ὦ, Ε οΪ ζυναικας ὁ. ΑΒΟ ΕἾ ΚΙ, 8] αὐ γάϊζγ οἵη (ν1 46 ροϑὲ 
ΒΥΥΡῚ) ΟἸθτὴ 8] τὴ .. 1) δάὰ ὑμῶν ο. οὔ ἜΓΕ6 νῦν ῥμ]6γ (β6α Βγ1Ρ ὁ. 
οὉ.) ΡΡἱδί | οὐ 8] ἔδεσε! ΤΉΡΏμΒ παραπικραινεσϑε 

20. ἐστιν (46. 122". ΟἹ] δ) οχη) ἢ. 1. 6. ΕΟᾺΣ, ἃ] Ιοηρδ Ρ] αὶ Οἢν Τπάγί δι 

8] .. Τὴ ροβῖ ευαρ. ὁ. ΑΒΟΡῈΕ 8]8 ἃ ὁ ἔνρ ρῥρὶδὲ 4]1α (ΑἸτηδτδί ρίαοοί) ] 

ἐν κυρ. ὁ. ΠῸ ΟΠ 8] Ρ] ἰδ υρ 5ὸ (ΒΥΥ δογαπὶ ἀοηιῖπο) ΟἿΣ Ὑπάτὶ δηλ 
81... ς (ΞΞ 6 82) τῷ κυρ. 6. πηΐῃ σὴ Τῇ ΘΟῸΡ ΒΥΥΡ 8] ΟἸθτὴ 

21. ἐρεϑις. ς. ΒΡ Το ΕΛ Κ ἃ] Ἰουθ6 Ρ] ΟἹ τὴ δ] τὰ... αΡ΄ ὃΖ ἢ παρορ-- 
γιζετε ο. ΑΟΡ ἜΓΕΟΙ, ἃ] πὰ ΤΠανγίοα ΤῊΡΕΗ (:: οχ ΕΡῺ αἱ ταυ]ία δ]ϊδ 
Βυΐϊυβ 1οο1) 

22. ΕἘὰ τ. κυρ. κατ. σαρκ. (1 νᾳ ἀοπιΐηἶδ οαγπαϊέδιι8) ] ἐν «. ΟὟ Ῥγϑθτῃ ὡς 
Ι οφϑαλμοδουλειαὶς (ποπ αὐ οοιζιπι ϑεγυϊοηίε8 ἰὶ ν9ὺ) ὁ. ὁ (-λιαες) 
ΚΙ, αἱ ἰοῃηᾷα ρὶ ΟἸθὰ ΟἸγόοιαΣ Τμάγι Οδο (ΒΥΥΡ πο ἐπ οσιῖο 8εγυϊξίογιη}) 

ο. ν΄ 52 [μη πλειὰ 6. ΑΒΡΕΕα (ΡῬΕΡα 8] -λια, αὐ" οφϑαλμιονδ.) «δ 
(αοΡ πον ὧι οοτιζογιηι 8οτυτίϊο) τα (6ῖ.Ρ81447) ΤῊΡΙ (Ο τχὶ οἱ θοχαὶ χα 
-λεια») (:: τηϑῃϊοβία σογγθοίίο, ον ΘηΐΘἢ8. ᾿ΠΒΌΡΘΣ [060 ΡΆΓΔ]16]0 ἘΡΒ) 

ΙΒ αλλα  κυριον 6. ΑΒΟΡ ἜΓΕΟΙ, 8] τι ἢ αὶ 81ὴ ΒΑΥ] δἱ βϑυγα Ἁττὴ 8] 
ΟἸδ 4] τῶ Αὐηδγϑί ἃ] .. ς (ΞΞ αν 82, βοὰ 60) ϑέὲον ὁ. ΕΚ ἃ] 
ΡΙ ἀ ε νῷ βο ὁορΡ Αἱ Τῃάγι 



4023 ΟΟΙἿ,. ὃ, 28. Πϑουλϊηὶβ ργδοοὶρὶί. Μομποί αὐ Ρσθοθπίαῦ 8866. 

ἐρὰς, Ἦν 22 ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάξεσϑε ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀν- 
ϑρώποις, 21 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσϑε τὴν ἀνταπό 

δοσιν τῆς κλη0 θονομίας. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε᾽ 20 ὁ γὰρ 
Ἐρμ 6,9. ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία. 

(1Ν.) 1 οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρ- 
ἔχεσϑε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ. 

ΙΝ. ᾿ 

Ἐρμδ,1... 4. ΖΤῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχα- 

ριστίᾳ, ὦ προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ ϑεὸς ἀνοίξῃ 
ἡμῖν ϑύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι᾿ ὃ 
καὶ δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ὃ Ἐν 

Ἐρδ δ, τ6.. σὐφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὺν ἐξαγοραζόμενοι. 

28. οεαν (οἾΕα ΤὨρβοά α») (ΟΡ) ο. ΑΒΟΡ ΕΑ 8] ἰδ νῷ βοὸ οορ δ] ΤἈρμοᾶ 
Ῥρίδὶ.  ς (ΞΞ 52) καὶ παν ο, τι εαν (Ὁ 4] αν) ὁ. Ὁ οΌ ἜΚΣ, 84] ρὶ 
ΒΥΥ 84] (ΒΥΥΡ χεϊοφιΐα ατἰδηλ) ὈΡ ται .. αἰ Δ] [1, ἃ] ΠδιηΡ ΓΑ σρεεντεὶ 
κυριῶν .. Α 61. 8.Ρ6 ΔΥγ (51 1}}16 600) ΟἸεα δάἀὰ δουλευονξες [ Β οἴῃ καὶ 

24. απολημψ. (-λημψ. ς. ΑΒορ ἢ  πληνψ.)]Ρο; ς -ληψ. ς. ΡΠ ἜΕκι, οίο)... 
Δοῦ Ἐπ, 8] μὰ ΟἿγ Τ]άτί ΠδιΡϑΓ 4 4] λήψεσϑε (Οὐ λημψ,.) } κληρο- 
ψομιας .. ΟὟ 417 δύῃ 81 ΟἼγέοια Τηάτὶ δἀὰ ὑμων [] τω ς. ΑΒΟ (εῖ " 
οἱ 2) Ρ᾽Ὲ (Ὁ) 17. 47. 11. νῷ οορ αὐ Ροὶ Βοὰ .. ς (6090) ιἀᾷ γαρ 
ς. 0. ΠΕ ἢ) καὶ ἃ] ΡΙοΥ βυγα σοὸ 8] ΟἹθα δ] τι (Εα ἃ 6 ἔφ Διμδτδί 
του κυρ. μων τὸ [ἃ 6 ΑΙαδτβὲ ὑπ ἡμ. 10] χῦ ὠ δουλευετε) 

δ. γαρ (α΄) ς. ΑΒΟ ΕΟ 17. 28. 81. 11. 78. 4] 1ῦ γᾷ ξοὸ δσορ αὐῖΐ ΟἹ, 
ΡΡ δίπια .. ς δὲ ο. ΡΤ ος ΓΚΚΙ, 8] ΡΙ6Υ ΒΥΥΟΪΓ 4] ὑρθτ τὰ [χομεσεται 
δ. ΒΡ ἜΚΙ, 8] ἔδσγοῖθ ΟἹθαλ ΟἸγθοῖα Τηάγὶ ΤὨΡΆ .. Βα -ζεταε .. ς -ἰξι-- 
ται ς. ΑΟΡ" 8] ρ] δῖ ἃ] [| προσωπολημψιὰὼ (-λημψ. ς. ΑΒΟυ ΕΑ; ς 
-“ληψ. ο. Ὁ ΈΚΙ, οἴ) .. Βα ἔξ νᾳ (εἰ. ἔα ἀδτὶὰ 8], Βοὰ ποη 81ὴ 81) 
80 τὴ (600 οογαπι ἐ0} ἢν Αταῦτϑί Αὰρ Ρ6] δὰὰ παρα τω ϑέω 

ΙΝ. 1. παρέχεσϑε (εἴ. ΟΥ̓ 4] πιὰ) .. Ο 4] ἤογ 9 ΟἹοπὶ 4] -χετε ] ουρανὼ 

ἐ. ΑΒ6 (εἰ " οἱ κ" νἀ {Υ) δὶ τῶι Οἰθὰ Ὀν δι Ρδγέϑ 4. ἰτθα νῷ (θὲ. δ:ὰ 
ἔὰ 41} ΒΓ... ς -ροὶς 6. ΘΕΕΟΚΙ, 8] ρὶ ΟἿγ Τμάᾶχι ἃ], ἰΐθιω ἃ ὁ ἔε 
τὼ ἴ" 4] ρμὸ "ἜΣ ΒΥΓΡ 8] (:: εχ Ερῇ. θ, 9. αι Ι6οἰ0 ποῃ Ἔποι) 

2. ἐν (09. οτι; 8] ΟἹ ϑιηΐ συ») εὐχαρ. «. ΓΕ" ἃ 6 ΟΥΡ Ατηθδσβὲ οἵχ 

8. ανοιξη...1, αἱ -ξει ] τοῦ (0 ΕΑ οπι) λογ. .. 66." ΟἸρὰ ΤΡ οἵα... ἃ 
δάὰ ἐν παρρήσια ] χῦ.. Β΄ 4. 41. 288. Δεῖ} ϑέου [δ᾽ ὁ. ΑΟΡΕΚΙ, 8] ἔδσϑ 
ΟἸΩΏ ἃ 6 νῇᾷ 4] ρὶ ΟἸδπὶ Ογτνβᾶ 78 4] ρω... 1 ὅν 6. ΒΡα  .. 71.οὐυὅ 

4. να .. Ὁ" δὰὰ χαι 
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6 έ ; { - ᾽ 9 ἊΝ Ω͂ 2 [4 δῶ ) “ὦ 

Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, δἰδέναι πῶς ἘρἈ ς, οὺ 
“« - Α 

δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποχρίνεσϑαι. 
ἰ Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς Ἐρδδ, 31 ε. 

3 Α Α Ά Α ’ 3 ’ μι Η͂ 

ἀδελφὸς και πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ, ὃ ὃν ἐπεμψα 

πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ 
τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ »ιτο. 
᾿] - [2 9 3 φς -ς-ς ᾽ ς ΡΨ “- Α ζ 

ἀδελφῷ, ὃς ἐστιν ἐξ ὑμῶν᾽ πάντα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὦδδ. 
10 ᾿“σπάζεται ὑμᾶς “Ἵρίσταρχος ὁ ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ 

Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, -- ἐὰν ἔλθῃ 

πρὸς ὑμᾶς, δέξασϑε αὐτόν, -- 11 χαὶ ᾿]Ιησοῦς ὁ λεγόμενος ᾿]οῦστος, 
Ὡς τ ΕῚ -« 

οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς᾽ οὗτοι μόνοι συνδργοὶ δίς τὴν βασιλείαν τοῦ 
» σ΄ ᾿ ’ ,᾿ , 19 2 , ς- ὦ ἋΣ, ἢ, ϑεοῦ, οἵτινες ἐγενηϑησάν μοι παρηγορία. 12. ἀσπάζεται ὑμᾶς τὴ 58. 

ϑῈΩ « “ “- « - «.«» 

᾿Επαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμδ- 
γος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πεπληρο- 
φορημένοι ἐν παντὶ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ. 18 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ 

ἐ τἰ ̓  

θ. τἡμων .. θξ ἡμῶν [ πως δεν υὑμας (εἰ. ΟἸοα ΟΥ 41] ρΡ1ὴ) .. (Β ἂρ ΒΟᾺ 
πορϑηΐο Μα]0) ἃ] ρδὰς ὑμας πὼς δει 

7. υ" χαϑεμεὶ τυχικός: 6 δοο. οὗ δὰ Δοὲ 20, 4. οἱ ἘΡᾺ 6, 21. Εἰ. ἢ. 

1. ΟΡ, οἷς -κὸς 

8. Ὁ" ἐπεένψα αἱ Βοϊ]εῖ [ γνω οἱ ὑμων ς. Οὐ  ἜΚΙ, Δ] Ιοηρ6 Ρ] ἔνε 

80 ὁοΡ βυγυῖ 4] ΟἿγν Τμάγιοοια (Π 81 γνῷ τε τ. π. υμ.} Δ] ρρἱδὶ τὰ .. 
Ον΄ 52 1 γνωτε εἰ μων 5, ΑΒΡΟἾΒΟ 8] ξογοῖῦ ἃ 6 ραὶ δοίμυνγ Τράγῖχί 
Ηΐϊοσὶ (:: εχ Ερῃ. 6, 22. υϊ Ἰϑοίΐο πο ποῖ) [1, 81] παρακαλέσει 
(Ρ" -σαὴ ΄ 

9. τω πιστ. κι αγαπ. ο. ΑΒΟΚΙ, οἷο... ΡΕΕῸ 8] ἰΐ νρ κὸ ΟἿγ ρῥρίδί τω 
αγαπ. καὶ (818 οἵα αγ. καὶ) πιστ. [ παντα .. ἢ ἀοιηϊὰ 4] ροὸ Ηΐδον δ] 
Βεὰ ρτϑϑ οὐ (φμῦ [ γνωριουσιεν α. ΑΟῸΤΚ᾿ (ἐἴθαι Ἑ 2) ΚΙ, ἃ] αἱ ναἰγ οπιῃ 
Οἷς Τμάγι3 4] ἢ. ]. 4] .. Τζὼη -σουσιν ὁ. Β (Ὁ -σωσινὴ Ἐα δ Τδάγεῖ 

(6.1 δά ". 1.54) 87. -ζουσιν. Οδἔοταην δτὰ Ηἰοσ Αὐαδτδί ποία ζαοϊεί ᾿ Ἐα 
ἱξνῳ ρῥρὶδ8 δἀὰ ἴῃ ἢ. πραττομενα 

10. ᾿, ανεψίος ] δεξασϑε .. Ὁ Ἐ6 ἃ] Βγγ δττ (86 ποη δῖ) ΤῊΡΗ (βεἃ -σϑὲ 
οοσατηθλοχαῖ) Απιδτϑὲ -σϑαι. ΟΥ̓ 1418 ἐντολὰς ἵνα ἔλθῃ πρ. ὑμᾶς" 
δέξασϑε οὖν αὐτόν 

11. 1, ἑησοὺς, Ὁ" 0 τῇ [ συνεργοι.. Ἶ (Εἴ) Βα τὺ διίᾳ Διῦσϑί δἀὰ μου 
ἐεσεν (οδάθται 1418 ΡΓΔΘΙΩ) 

13. ς δΔηΐο δοῦλ. ποῃ ἱπίογρ |χὺ εὖ ο. ΑΒΟΙ, Α] ἔογεἶ (εἴ 413 τῷ χῦ) γᾷ ὅοὉ 
ΔΥῸ δύ Αὐξ ΡοϊΪ... ς οπὶ ἴῦ 6. ῬΕΞΕΘΚ 84] Ἰοηβεὲ ρὶ] ἃ 6 ἢ ρ'ὶ ρΡῸ ΒΥΓΆΪΣ 

81 ΟἿγν Τάτ 4] Αταργβί [ ὑπερ... Ὀ΄Ἑ6 σέερι ] στῆτε .. Β ἂδὶ σταϑητε 
(41 δἷΐᾳ Αι θδυβένϑα ητε)  πεπλήροφ. (6) ς. ΑΒΟΡΕα 818... ς πεπλη- 
θωμενοι 6. Ὁ ΡΟΊ ΕΚΙ, Δ] ΡΙΘΥ ΡΡ τυ { ϑεον .. Ὁ" ἃ ὁ χν᾿ 



4,94 (Ο1,..4,1. [Ιμ0ὲ88 οἱ Πεμ88. Ερ᾿δέυ]δ οχ [,8οάϊοθᾷ. 

σ ΝΥ 4 ’ « 4 « - ω “- 2 ᾽ - - 3 

4,1. 0τι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν “χοδικείᾳ καὶ τῶν ἕν 
«ε ᾽ 3 »ῳ- [4 - “- ς "» 4 ς 3 ᾿ Ἁ 

Ῥμι 3. Ἱεραπόλει. 14 ἀσπάξεται ὑμᾶς “ουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ 

Βο16, 6. ΔΦημᾶς. 1Ὁ ἀσπάσασϑε τοὺς ἐν .1αοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Ννυμφᾶν 
Α ᾿ 3 , 2 - » , Ν ἰσ 3 τς 

καὶ τὴν κατ᾽ οἶχον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. 10 καὶ ὅταν ἀνγαγνωσϑῇ 

παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ “αοδικέων ἐκκλη- 
’, 3 - Α ᾿ 3 , κ᾿ Ἁ έ -- 3 - 

σίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ «1αοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνώτε. 
Ῥιι: 17 καὶ εἴπατε ᾿ἡρχίππῳ Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν 

κυρίῳ, να αὑτὴν πληροῖς. 
ς . Α “- 9. » Α ’ ’ ’ -" 

41ι8,1.. 8.0 ἀσπασμὺς τῇ ἐμῇ χειρι Παύλου. μνημονευξτέ μου τῶν 

δεσμῶν». ἡ χάρις μεϑ᾽ ὑμῶν. 

138. πολ. πον. 6. ΑΒΟ 80. 60Ρ δτῖϊ  ἰΐθχα πολ. κοπὸν ὈΓΕα (1 νρ ρῥρἰϑὲ υμεῖ. 
ἰαδογεηι) .. οἱ πο. ποϑον, πο. ἀαγωνα Ἰδῷ .. ς (ΞΞ ΟΡ 82) ζηλο» πολ. (6. 
Ὁ Ὲ (864 Ὁ ΙΕ ἃ] πο. ζηλ.) ΚΙ, 8] Ρ]ῈΣ ΒυταϊΓ ἃ] ᾿Ρ τὴῦ | λαο- 
δικεια ας. ΒΡ ἜΚ (εἰ. ν. 10, βοὰ ἤοῃ 15.} 1, ἃ] Ρ]. Ιἴϑῖὰ -ία οἱ -εἰας 
νυν. 1 εἱ 16... Αο (των ε λαοδ.)) ἾΕα 8] λαοδικέια, ἰίδθτα νν. 1ὅ. εἱ 
16. -χκιὰ (ει. Κ) οἱ -κιας (Ο -κχαιας) ᾿ 

15. νυμφᾶν (βὶς οἵ, ΚΡ Ω).. Τὴ νύμφαν (βἷς Β'2)] αὐτοῦ ς. ΘΕΕΟΚΙ, ἃ] 
Ἰοηρδ ρὶ Ογν Τμάγιὶ Πϑιὴ αἱ .. 1. αὑτῆς ο. Β 67... Α΄ 417 αγῖϊ 5]Ὁ" 
οἰδῃϊ αὐτῶν 

16. η ἐπιστ. (109. αποστολῆη, 81] τῶι γν τὴῦ ρ Ϊδ13 δἀὰ αὐτη) .. Β οτὰ Ϊ ἐν 
τή... ἘῈὰ ἐν των ] λαοδικεων: ᾿ΐα ΒΡ ἜΚ εἴς .. ΑΟΌἾΕΟΙ, 8] τὴὰ --καιων 
τὴν ἐκ (Εα 49. εν) λαοδ. .. ἔνρ ρῥρὶδὲ ἐαπὶ χιας 1, αοαἀὲοθηϑίλα 68ὲ, ἃ 8 

ἐαπιὶ φιΐ (6 φυαεῆ) ἰαοάϊοΐαπι ε8ὲ, αὶ ἐαπι χας ἴηι ἴαοάο ἐ αὐ οἷα 6δ8ὲ Ϊ ενὰ 
και... "1. 115. ἃ 6 Απιδγϑί να... Εα αὶ καε ένα... ἔν 6] πο Θχρυὶπι 

18. Βα οἵ ἥ [ς (Ξ αὉ 82) δἀά ἴῃ ἢ. αμῇ» δ. ῬΈΚΙ, ἃ] ΡΟΣ ὙΥ Ῥ]ῈΓ ὑΡ 
τὴ .. οἷ 6. ΑΒΟΕΟ 17. 617.Ἐ" ν᾽ αὐ δϑίῃτο Ατηρ χϑί 

Βυθβονίριϊο: ΒΓ 0 8] δϑίϊι πρ. κολασσαεις, ἰΐοιη α δἀάϊο (Δ 52) απὸ ρω- 
μῆς... Β΄" πρ. κολοσσ. ἐγραφὴ απὸ ρωμῆς .. ὉΕ πρ. χολοσσ. ἑπληρωϑὴ 
αρχέται πρ. φιλιππηνσίους, ΕἘα ἐτελεσϑὴ (Ε -στη) πρ. κολοσσ. ἀαρχεται 
πο. ϑεσσαλονικαίους προτὴ (ἡ, ὦ πρωτὴ ἐπιστολὴ)... Καὶ 118. πρ. κο- 
λασσαεις ἐγραφὴ απὸ ρωμῆς δια τιυχικου καν ονήσιμου, 1, τοῦ αγιου 
αποστολου παυλου ἐπιστολὴ πρ. κολοσσαεις ἐγραφή απὸ ρωμῆς δια 
τυχικου καὶ ονήσιμου.. θ7. 86: πρ. κολασσαεῖς ἐγράφη ἀ. δώμης διὰ 
τυχικοῦ καὶ ὀνησίμου" λέγει δὲ τὴν λαοδικείαν περὶ τῆς πρὸς τεμόϑεον 
α’' ἐπιστολῆς ὅτε ἀναγνωτε (ρ6Υ δοτηροηάίμππι βοσϊρίαπι δδί δΌ8α 866.) 
ἐκεῖσε" εἰς λαοδίκειαν (Βαρτα -κείαν) γὰρ ἐγράφη ἡ πρ. τιμόϑεον β' 
(εἰς) ἐπιστολή" ἔχεε ἡ πρ. κολασσ. ἀναγνώσεις εἰς .. ἃ αα οοϊοϑϑδηδ8ε8 
ἐαρίζϊειε (ὁοττ Δἀὰ πιΐθδα α τοπια) ἱποῖρτξ αα μηδ ρροηβ8ε8, ἔ καὶ ἐαρῖ. αὐ οο- 

ἰοδϑεη8ε8 ([ οοἴοβεη868) ἴπο. αὐ ἐποδδαϊοπίοοηδε8 ([ ἐλ68αἴ.) ἸμΒΆΡΘΓα οὶ δα ἃ 
»τῖηια ἐρίϑίοΐα, ἀτὰ εσ»}ῖ. αα οοϊοδεη8ε8 ἴπο. αἀ ἐδεδϑοαζοπίσοηδεδ Ὁ, ἴὰ 8] 

ἐαρὶ. αὐ οσοἴοεδ. ἴπα. ααἀά ἰαοάίοοηδεδ, βΒηϊῖδλαᾳ ορὶδίαϊα 1118 ΔΡοΟΥΥΡΒ8 
(αλῖσο τηοὰο τηϑῦ ΒᾺ} 6Ρ δὰ Οο]. βυθδογὶρίυτη μαῦοῖ: δαρζίοῖξ ἐρέϑέοϊα 



Ῥδυ]ὰβ απ Βοοὶἷ8 ΤΉ ΒΒ] ἰοθη868 βαϊαίαί, 1 ΤΗΕΒΞ. 1, 1. 4θὅ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕῚΣ Α. 

1. 

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόϑεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- Ἡλι 
- ΐ Α Α - “- «- . 

λονικέων ἐν ϑεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ. χάρις ὑμῖν καὶ 3 τὰ, 5. εἰς 
εἰρήνη. 

αὦ Ἰαοάϊοοη.868, παδεὲ νεγϑ8ι8 ΟΟἹ,ΙΠ. Ταῦ βοαυϊίατ: πο, 6}. αα Ιαοαῖ- 
σόη.868 οἴ 'ρ86 ἰαχίαβ ἈΡΟΟΓΥΡἤ ΙΒ οὕτη Βα ΒΟΥ ΡΈΟηΘ εα»ὶ. 6}. αὐ ἰαοά. 

Ηδης δχοὶρὶξ 6ρ. ργυΐπια δὰ ΤἼ.688.) Βυ Ὀβοσίρίστη οβδῦ: δαρῖ. αὐ ἰαοάὲ- 
ο6η.868 ἴπο. αὐ ἐϊηιοίπειηι 7., 5σο αα Οοἴοβ8. ἐπ ρίοῖξ, οοΡ 8εογίρία Αἰδεηῖβ, 

πιΐϑδα ΡΥ Τυολίσιπι εἰ Οποδίηνιπι οἰ Μαγοιηι (Ἰῖδι οἴ. 419) αἰβοΐριιζοϑ δἴι8 .. 
ς (ΞΞ-Ξ- αὉ 82) πρὸς κολοσσαεῖς (κολοσσ. ςϑ, Βοἃ κολασσ. ς) ἐγράφη ἀπὸ 
ῥώμης (α. ρ.Α [2] ΒΓ ΕΙ, 81 Ρ] βυγαῖγ 4] ΟἿν Ὑμάτι 41: οορ απὸ 
αϑῆηνων, ἰΐοπι αὐ 44:18 δέω τυχίκοιν καε ονησιμου καὶ μαρκουὴ διὰ 
τυχικοῦ (αἱ ρϑυς δἀᾶ καὶ τιμοϑεου) καὶ ὀνησίμου (δε. τυχ. κι ογησ. ἘΠ, 
81 Ρ] ΒΥΥΡ ἃ] [000 νίἀθ δῃηΐβ:; 5.0 οἵχῃ κ. ορῆσ. π66 δρποβοιηῖ αἱ τὰ 

Οἷγν Τμαγι] Π δῖα 41). Ῥγδϑίοσοα (ῃδθο οτηπὶϑ οἱ. ΕᾺΓΠ41) πυπιθγϑηίανγ 
στιχοι ση᾿ (ἴϊὰ Κι, 8] Ρ] ; 8] ρᾶὰς σν', σνη᾽, αὐ 8519), αναγν». β΄, κεφφ. κ΄. 
(αν! χεφῳ. ς΄)... Β8 π δὰ πε ρεογρὶτ; δπὶ σἂρρ 29 πυτηοταῖ, ἔπ 8] 81 
(αυπιονβ 80 οἱ 81, ααἱ ἀδδαπῦ ἴῃ δι, δὰ νυ. 17 οὐ 18 ροβὶ 18) 

Ἐ ΑΒ(ΡΕ)Κ ἃ] ρὺ 600 Ὀλβὴ Ζρ. (ΡῈ Ὀγϑϑῖηὴ αρχεέται) ϑεσσαλονικεις α' 
(ἀτὰρ βυυ τ ργϑθιη 8818 ορἐϑέιϊα Ῥαιιἴ) .. Εὰ ἀρχεταιν πρ. ϑεσσαλονι- 

καιοὺυς ..1, τοῦ αγ. ἀποστ. πα. ἐπιστ. πρ. ϑεσσ. πρωτή .. ςὸ ΘὉ 52 
σαυλου (ς9 δἀ ἃ του αποστολου) προς (ς9 ἡ πρ.) ϑεσσ. ἐπιστ. πρωτήη, 
ς ἡ του αγιου πα. πρ. ϑεσσ. πρωτὴ εἐπιστ. 

Ι. 1. σιλουανος 6. ΑΒΚΙ, ἃ] αἱ να ομηπ Οτ᾽ οἷς, ἰΐδτη 8 ζιαηιϑ ἔροΥ νῷ .. 
ῬΕΡΕΑ σιλβανος, ἰΐθτη διϊδαπιδ ἃ 6] πατρι .. Κὶ ΒΥΥΡ Ἀσϑθπὶ κῶν... ἃ 87, 
116. 8.Ρ6 νρϑὶχ Ῥαβῖη δϑίῃ δυθ Ὠϊὰ Ατηδγϑὶ ῬῸ] δἀὰ ἡμῶν | καὶ 
κυρίὼ (τ ἀοιηϊὰ Παγ]" ἔα] 4] Βυσ ἃ] δἀὰ ἡμων) τῦ χῷ .« ἃ καὶ κυριου 
τὸ χῦ, ἰΐοτα δοοὸρ ἀοπιῖπὶ ποβίγὶ 168 ΟἸνιϑιὶ (ϑεἃ ὙΥ1ΠῈ σνογεϊς ἀοπεῖηο 

ποδίγο 1. ΟἸγίϑιο) 1] ς (6 109) δἀὰ ἴῃ ἢ απο ϑέου πατρὸς ἡμωὼν (0 8] 
Ομγοὰ Τμάγὲ δι οπὶ μι.) ἃ 6 οἵῃ πα. ἡμ.) καὶ κυρίου (ὁοΡ δΔΟΙὮΡΡ 
δἂὰ ηἡμων) τῦ χῦ, [ἢ [απὸ '8αᾳ χὺ] α. Α (ο νάϊ ἐγ) ΘῈΚΙ, 8] Ρ]6γ ἃ 6 ἴα [0] 
81] ἐορ (67 ἄδιωπι, οἷς) βυὺ ο." (ἀοθεὶ δηΐμπὶ δὰ ἰβϑίδ οὐπηΐδ δϑίθυ 8088 

ΡΟΣ ΐΏΘ6ΓΥ6) 4ΔΙΏΥΒ ἰοϑίθ ὙΥΕΣΐ6 δὰ ῥγίπια ἰδείυϊα α 460 ραΐτε δὰροδβὶ- 



45 ΙΤΗΕΞΞ.1,2. ὙΤμθβδδ οπϊοθηδοδ οργορίαπν ἔδος δαοὶ 

.9 - - “ν»ὔ ες: - , 
τὸ οι υΣ, 2. Εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν 

γὦ. εἴὸς ᾿ Σ 4 ἘΞ « ε - 

ὑμῶν ποιούμδνοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ὃ αἀδιαλεδίπτως μνημο- 
΄ -» -»ν»Ψ - - - ’ 

νεύοντες ὑμῶν» τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης 
.τὦ ὡς Ξ - , - , : “κ΄ .) τὸ .3 

καὶ τῆς ὑπομυνὴς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶ» 71ησοῦ Χριστοῦ 
“ “- ΑΨ 4 [4 “- “: 

2 τὰ 3, 18, ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοι ἡγα- 
’ εν “- ἢ 3 , ες « ΄ ᾿ 9 ε « 

πημένοι ὑπὸ ϑεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, Ὁ ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν 
) ΕῚ ’ Ἵ « - 9 ᾽ ἢ 2 Ά Α 4 ὔ Α ᾿Ὶ 

100 4, 3.. ΟὐΧ ἐγενηϑη εἰς ὑμᾶς ἕν λυγῷ μύνον αλλὰ καὶ ἕν δυνάμει καὶ ἐν 
ὠ ς»ν,ρ ΝΣ) , “- Ψω ᾿ τ ᾽ 

πνευματι αγίῳῷ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καϑῶὼς οἱἰδατε οἱοι ξγε- 
- ες ς « « ὡς ᾿ς ἘΞ 

2 ΤῈ 8, Τ οε, γήϑημεν ἐν ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς. Θ καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήϑητε 
καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν ϑλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς 
πνεύματος ἁγίου, ἰ ὥστε γενέσϑαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύ- 
ουσιν ἐν τῇ ακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ “χαΐᾳ. 8 ἀφ᾽ ὑμῶν» γὰρ ἐξή; 

« ’ - ’ 3 ἰς :) - - ἢ ἋΣ) “ 

χῆται ὁ λύγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἕν τῇ Μακεδονίᾳ καε ᾿“Ιχαΐᾳ, 

ἰι8 5Βἰῖ το } 1ο.18 1 θΟΓῚΒ ποϑέγο δὲ ἄοπι. 16. ΟἿ.) Αὺὺ δῖ ἢΡΡ' ΟἸ τίσι 4] (βοὰ 

οπληΐχί),, πὶ ὦ. ΒΡῸ 8] ἔΚῪ νβ (εἰ. δ ἀοιπϊὰ 81} Βγτ θαβιίη ϑϑίῃτο 
δττὴ ΟἼγθοτα (αἰ.6 81) ΤῊΡὮἢ Οὐἶμὶ ἀΐβ (.,.- ρα, Εὲ πέριξ ιἰέτα.“) Ατηρ Υβὶ ἃ] 

Ὡ. ὁ περι παρι παντῶν μνείαν ὑμῶν: ἰΐδ ῬΥΟΥΒΌΒ, ἢ6 6 7Ζαρν ὉΠ] ΌΤΙ 8βἰρ- 

παῖ ἀο᾽ απάϊ δ οῖ. Οὐ νϑσο δἷ, συμ ΡΥ | σ" ποιοιμενος, ἰΐθι Κα- 

εἴθηδ ἃ ε[ ὑμῶν 860 6. ΟΌΕΕΒΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρο Ρἱοῖ ἃ οἴ ρτ νᾷ (οἷ. ἔὰ δ] τοῦ) 

ΟῸΡ Ὀᾶδῃι βυγα 4] ῬρΕῚ τ οὐἰδί, Τὴ οἷχ α. ΑΒ 17. 61." 122.Ἐ δὶῃ 
ΒΑΥ] " ἃ] (:: οὗ δὰ ΕΡᾺῈ 1, 16 υὐὶ Β᾽τα: τον Βποῖ Ἰ6οῦ) 

8. Ὁ" αδιαλιμπτὼς οἱ Ὁ’ -λεεμπτῶς (μ ΡῈΓ ἱπουγίδιῃ αἱ να τσ το] οίο 
ἰμίδοῖο) [ ῬΡΈΕΑ ἰΐ νρ 8] τῶι ΑἸηργδῖ τοῦ ἐργ. (Εα τὸ ερ70}) τ. πιστ. 
υμων 1 Ὀ΄ἙἘα τον κοσον οἱ τὴν ὑπομονὴν, ἰΐετη (ρτϑοϑτθβ818 ορογίβ βαοὶ 
υξϑίγαθ τ, Οριιϑ οἷο σὺ) [Α ΑἸπτϑεχὶ οἵ τῆς (19. [01] 81] ΟΒγόομΩΙ 
ΑἸ γβίξοια χαν της) ἐλπ. 

ἀ. ϑέὲου δ. ΒΌΕΕΟΙ, Αἱ ἰΙοῃβ6 Ρ] ΡΡ τὴιῖ .. ΑΟΚ 8] ἔοσγοθ ββὴ Ὀδδῖὴ ΤῊΡΕΗ 
ἸῺ οἰθοΙὴ ΓΘ Τοῖ; 

ὅ. εἰς 6. Β(Ο 7) ΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρὶ Ομγοᾶ Τῃᾶγὶ δ Αἱ (τ ἔπ υοϑ, ἔ νᾷ 
Αὐλθτϑί αὐ νο8, ἃ 6 Ἰᾶδο αριᾶ τνοϑ, β αὐ αρμὰ υοϑ) .. ΟὈ’ 1,ἢ σρος 
ς, ΑΟὔὍΕΕΟ 28. 85. 18. 11ὅ. 118. 41 Οδν ΤὨρἢ, 46. ἐφ] ΡῈΚ 8] μορω 
ἐν ἴοτὶ., 17, 67." 41] ἔδυϑῖθ γν 4]14ᾳ Τῃάτιθά οχ | ἐν αυδτέ... Β 8] 

γν δ)ίᾳ οὔὰ [ἐν ααἰηΐ,.. Αο 67.Ἐ" 416 δῖὴ 8] ὁ. 

Ὁ. κυρίου .. Α ϑέου (41 χῦ) ] χαρας .. Β δα καν 

1. τυπον (6) ο. Β0" (0 Ὲ 49. -πος) 417 ἃ ὁ ἔν νῷ 0Ρ 88} Ὀδδιῃ 
ΒΥ ΔΓΘ δοίϊ 8] Ατηρ υβῖ ἃ] .. ς -σοὺς 6. ΑΟΕΘῈΣ, Δ] Ἰοηρθ Ρ] ρ' ΒΥΤΡ 8] 

ῬΡΕΤ τυ | ἐν 866 ὁ. ΑΒΟΡΕΕΘ ἃ] ρ] 830 ἃ 6 ἢ κὶ υρ βυγϊ 4] Τῃάσι ρὉ 

ἰδὲ, ς (ΞΞ 827) οπὶ 6. ΚΙ, 8] Ρὶ Σ οῸΡ δἢ θᾶβια ρρῃ δ)]ίᾳ (4] ΟἿσ οἷχι οἵ. 
τὴ 84) 

8. αχαια 6. ΑΒ 8] Ρ] Υ ΘΟΡ 588} Ὀδάδῖὰ 4] ΟἿν Τπᾶτὶ ΤῊΡΉ .. Οὐ 521, 

ῬΥΒΘΤΩ ἐν τῆ Ὁ. ΟΌΣΈΘΚΙ, Δ] ἔογοϑ ἃ ὁ καὶ υρ δγγῦξ᾽ β8]δ: Ογγῖθθ 9388 ΚΤ), γὴ 



ΘΧΘΉΡ]8ν. ίηοοία Ρ88}]}} Ἰηδεϊ {10. 1 ΤΗΕΒΒ. 2,4. 4971 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ϑεὺν ἐξελήλυϑεν, 
στε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπ-. 

αγγέλλουσιν ὁποίαν εἰσοδὸον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρές- κοι τα, 5. 
ψατε πρὸς τὸν ϑεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλδύδιν ϑεῷ ζῶντι καὶ 

ἀληϑινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 

ἤγδιρεν ἐκ τῶν νεχρῶν, ]ησοῦν τὸν ῥὁνόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τῆς ἐρχομέγης. 

1. 

Ἵ ν Ὁ ἡ 2 , ὼ - - 

1 Αὐτοὶ γὰρ οἰδατε, ἀδελφοί, τὴν εἰσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς, 
[χὰ 3 Α 3 , 

ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 2 ἀλλὰ προπαϑόντες καὶ ὑβρισϑέντες καϑὼς 

οἴδατε ἐν (ψιλίπποις, ἐ ἐμεϑα ἐν τῷ ϑεῷ ἡμῶν λαλῆ ἰ ἐ ις, ἐπαρρησιασάμεϑα ὃν τῷ ϑεῷ ἡμῶν λαλῆσαι κοι το, τ «- 
᾿Ὶ { - ᾿Ὶ ᾿) ᾽ ῥα “- -- - . Ἁ 

πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέμον τοῦ ϑεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ὃ ἡ γὰρ παρά- ον τς τ 
χλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαϑαρσίας οὔτε ἐν δόλῳ, 

2 ᾿ Ἁ - - -« 

4 ἀλλὰ καϑὼς δεδοκιμάσμεϑα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πιστευϑῆναι τὸ εὐαγ- 
σ τ 2 μ 2 ΄ , “ 2 Ἁ μέ γέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ ϑεῷ οα1, το. 

Οος ρρίδι | αλλ ἐν ὁ. ΑΒΟΡ ΕΟ ἃ] τὰ ἀθ ἔρχτ δὴ ἔπ ἀοηϊὰ 8] 60» 
ΒΔ Ὀάβη) ΒΥΓΟΪΓ 4] Απιθγϑίοά,, ς αλλα καὶ ἐν 6. Ὁ ἜΚΙ, 8] Ρ] νρϑά 
εοἰοάὰ διῖᾳ 4] (8611) αὖτ γγαφίογεα) Ογτ μ65288 ΟἿγ Ὑπάγε 41 Αὐαθυβῦθα 
[0 " η πιστ. μων εχ. ημ. (ΒἘ υμ.) ο΄. ΑΒΟΡΕΞΕΟ δ] πὶ Τάτ (ἃ ὁ ἐΐα τῷ ποπ 
ϑὲξ οριι8 ποδὲϑ, αὶ δα τιὸὲ ποτ, Ἠθο6886 ἠαύεγο Ἠ08 ὁ ποδὲδ: ἔν γρ τία υἱ ποι 

δὲὶ ποδίβϑ π606868ε).. ς μι. (Κ 8] Τθᾶπι ει.) ἐχ. 6. Κι ἃ] γὶ Ομγ Ῥδῃὴ δὶ 
. [λαλεὲν... Ὁ παλιν 

9. ἡμῶν .. Ὁ] ἔθυοδ᾽ ἃ 6 ΘῸρ 588}: Ὀδβπὴ 515 8 ἃ] ΟἸγχὶ ὀχϑϊ Ὑ μάγί Πδη 
Οες τημὦ» απαγγελλουσιν (ἘΡ6 -ἐλουσιν, οἴ αυΐᾶάθηι Ὁ Ἑ -ἕλουσιν») 

ἐν αὐἀπιιπίαϊβ [ ἐσχομεν ο. ἊΠ6 ΟΠ.) ἃ] Ἰοηρα μ] ἃ 6 ἔρια υβ ἃ] οοσίβθ 
ΡΙ6Υ ἐν Ὑπᾶγὶ ΤΠρΡΏμΙθ ρῥρὶδο, ς (ΞΞ 6Ὁ 832) ἐχόμιεν 6. τηΐῃ τὴῦ 
Ογτῖβθ8 288 Ἰγ αι ἃ]  Ἐα ἐπιστρέψαται 

10. των 866 6. ΒΡΕΕΟΙ, Αἱ ρ] ρΡηὴ τλῶὰ!.. ς (ΞΞ ΟΡ 52) οἴη 6. ΑΟΚ 8] ρηὶ 
ἘΠι5Δοιητ68}1 Οος απὸ τῆς (ἰἴΐ νῃ αὖ ἔγα) .. Β 11. 18. ἐκ τῆς 

Π. 1. Εὰ οἵη τήν Βεο ([ νρ ἐπέγοϊζιπι ποδίτιμη αὐ τ08) 

9. αλλα 6. ἅπ οῃηη 8] Ρ}] ἢ Καὶ Υβ 0} 88}} θᾶϑιὴ ΒυΎἘ 41 τὴὰ ΟΥγίβοβξ88 

δ] Ρῃ ρῥρἷδ' .. ς (Ξ σὺ 832) δἀὰ καὶ ο. τηΐῃ τὰ ἃ 6 | Β᾽ ἐπαρησιασα- 

μεϑα, ὰ ἐπαρησειασαμεθϑα ] "οἴῃ τῷ 

8. οὔτέ α. ΡΠ ἜΕΚΙ, δ] Ρ]οὺ ΟΠ γα (Ὑμᾶγὶ οὐτε Ὁ18) θ8πὶ ΤΡ Οες.. 

[ἢ ουδὲ ο. ΑΒου ΕΔ 4} 

4. τὰ δεδοκεικασμενον ] θέὼ ᾿ς. ΒΟ" 8] ΟΙοπὶ ΒΔ8 δ6ς .. ς ρὕϑθπι τῷ 

᾿ς. ΑΡ  ἜΕΟΚΙ, 8] Ρ]6Υ ΡΡ πὰ 
ἘΙΒΟΗΈΝΚΌΟΒΕ. Ν. Τ. Εάϊ|. 1. 328 



ἋΔ0ς..ἁὁ ΙἊΤΗΉΕΒ5.2,δ. [ΙἐΡογϑ}18 δὲ ρβίθυπμα δ} ᾿πδτυΠο. 

-" .- ’ “«- μεσ 4 3 ’ 

τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. Ὁ οὔτε γάρ ποτε ἕν» λογῳ κολα- 
᾽ὔ ’ Υ ’ ’ 

ῬΒΕῚ, δι κρίας ἐγενήθημεν, καϑὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, 
.- - 4 ἤ Υ ᾽ 3 

το, 41-:ω-ϑεὸς μάρτυς, Ὁ οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ 
Ξ χὰ ; “ιν 

ὑμῶν οὔτε ἀπὸ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναε ὡς Χριστοῦ ἀπο- 
4 [4 - φ Α Α 

στολοι᾿ 1 ἀλλ᾽ ἐγενήϑημεν ἥπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς 
ὔ Α {ς -- " ᾽ὔ 8 ΝΟ «. ὔ « - δο ιν 

ϑάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα, ὃ οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν» εὐδοκοῦμεν 
Μ᾿ " "Ξ “,. ᾿ .ν 

μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ δὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ και τὰς 
δε - - 3 ’, Ἷ ’ 

3 ΤΆ 8, 8, ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήϑητε. 9 μνημονεύετε γάρ, 
,ὕ { - Α ᾿Ξ ν τ 3 

ἀδελφοί, τὸν κύπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχϑον᾽ νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐργα- 
3 - “- , « “- ; 

ζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν» εἰς ὑμᾶς τὸ 
ΝΕ Ρ᾿ - .« ε ε ε 

δὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ. 10 ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ ϑεός, ὡς ὁσίως 
καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 
11 καϑάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ 

ΟΟΙ1, 10. αλοῦντεο δε νῦν ᾿ ᾿ 19 » ’ ἘρΗ  ς παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυϑούμενοι, καὶ μαρτυρόμενοι 

Ἰααιοι πόνο το ας κοντα -- 

ὃ. Εαο ϑέὲος 

θ. ἡμῶν .. ἃ ἥμων Ϊ απὸ ο. ῬΕΡΟΙ, Ὁ] τῦι Πδ8η3 ἃ]... ς ῃ 49. απ ς. 
ΑΒΟ 8] ρὶ σὴν Τῇηάγὶ 4] [ αλλων.. οὐ δα τινων 

1. Β αλλα ] ἡπίοι ς. ΑΟ ΤΠ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] 88}} Ὀ881ὴ ΒΥΓΌΪΓ 4] ΟἸ μι 
Οτἱ ΟἿγ (σοπῖπι: τουτέστιν οὐδὲν φορτικὸν οὐδὲ ἐπαχϑὲς οὐδὲ βαρὺ 
οὐδὲ χόμιπον ἔχον ἀπεδειξάμεθα. Ἑδάδτη ἔοετοα Ο60) Τβάγχί (σοιηπι: 
ἔδειξε διὰ τῆς εἰκόνος καὶ τὴν ἠπιότητα καὶ τὴν κηδεμονέαν) Ῥδια 
ΤῊΡΕ (δοτηπι: ἢ καὶ νήπιοι) .. χη νήπιοι 6. ΒΟ ΕΘ δλέτηι ἴΐ υρ 60Ρ 
81 ΟἹ επιῖ9θ. (οἀϊέαπι αυϊάφτηῃ οἴ. ἢ. 1. οβὲ ἥπιοι, βεὰ δοπίοχἔιβ νήπιοι 
Ροβίυϊαϊ, φαυθιηδατηοάππι βίαια βοαυϊίαγ: ἤπεος οὖν ὃ νήπιος 610) 

Οτεἱ ἀΐϊΐβ Ογύ (δ ἃρ (81; ΡϑΓ511 οἢ νοσθη]) οἀα ἃρ ΤὭΡΕ Οτἶδὶ 
Ρρἰδὲ [αὐ ἐμμέσω | ἕἐαν 6. ΒΟΡΕΕῸ 8] τῶῦ ΟΥ᾽ Ογτίμθ8389 (ἢν ΠὨδιΡδΓ51:} 
.ς αν 6. Αὐλ ΚΥυάΐγΙ, αἱ ρὶ ΟΥὐϑ Τμάτι 8] | κι, 8] ϑαλπει 

8. ομεερομενοι ας. ἀπὸ οἵἴηῃ δὶ ρ] 830 ρρ αἰΐᾳ (Τρῃ: ὀμειρόμενοι. τινὲς 
δὲ ἱμειρόμενοι ἀνέγνωσαν. οὐκ ἔστε δέ.) .. ς (ΞΞ αὖ 82) ἐμεερομενον ο. 
τηΐῃ ρπὴ ΟΥγχῖδο8 389 Τῃ γι, 4] (86ἀ ρ]θγυαυαυθ ναγίδηΐ τη88). Ν δυίαην ἰΐ 

νυν ἀεδιἀεταπίε8. [ εὐδοκουμεν.. Β ηυδοκ. Οὗ ἔν οορ 88}} Ῥάβιῃ βυχῆϊγ 
81 Ῥ6] ΟἸΠ]ὰ τοϊεδαπιιδὶ ἃ ὁ αὶ Ηἶδογ ἃ] ομρίπιιδ, ΑῸρ ρίαςεὲ [ ἐγενηϑητε 
(α΄ ος.. ΑΒΟΡΕΡΟΙ, 8] ρίὰ ΟἾγ' ΒΔΒ 4] .. ς (ΞΞ32) γεγενησϑε ς. κὶ δ] 
ΡΪ (413 γενομενοι) ΟἾγὶ Τάτ 8] 

9. νυχτὸς 6. ΑΒΌ ΕΘ 81 0] ἰΐ νρ σὸρ Ὀᾶβιὴ βυγαγ 4] Ογχγίμθ5389 (ἢ γ3 
ΤΩΡ ρρίδι,  ς (ΞΞ 6 852) δἀὰ γαρ 6. ν᾿ ἜΚΙ, 8] ρχὴ ΒΥΤΡ ΤΩΡ 4] ΟἸγῖχὶ 
ΤΒάγσί 8] [| ἕὰ χηρυξαμεν 

10. μαρτυρες .. Ρ̓Ἔ ΕΑ (αἱ 1 νᾷ δ] ρρὶδὴ δὰἀὰ ἐστε α Ζιως ὁσιως, Ἐ 
σρος αγίιος (ϑ8ἰ6) 

11. ὡς... Εα πῶς (1 νς φιιαζέξετ; ν. 10. φμαηι) 

12. μαρτυρομενοι 6. ΒΡ Ὑ ἐγ αΐγο ἐΕΥ ἀΐγκι, 8] ἔογοϑο ΟἿν δὰ Οδς..ς 
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ΕῚ - [4 “- τι - - “« “- 

εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς 

τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 
Α ᾿Ὶ - ἘΞ »-- - »" 

1Ὁ Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ ἀδιαλεί- 
΄ ’ ’ 3 “ 3 ς “- - “-- 

πτῶως, θτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑεοῦ ἐδέξα- 

σϑε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καϑώς ἔστιν ἀληθῶς λόγον ϑεοῦ, 
ε Α 3 Γ « ΤΑῚ τῷ ’ ς» 

ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ 

ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ ϑεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
3 ’ 3 ““} - [χὰ Α 2 Α 3 4 ς - « Α 

Ιουδαίᾳ ἕν Χριστῷ ]2ησοῦ, οτι τὰ αὑτὰ ἐπαϑετξ καὶ υμεῖς ὑπὸ 
- ᾽ - Α Α « - ᾽ 

τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καϑὼς καὶ αὐτοι ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 

10 τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, 
Α « - - Α “«. 

καὶ ἡμᾶς ἐχδιωξάντων καὶ ϑεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνϑρώ- 
3 ’ ’ «ς “- - Υ͂ “- ἰχά 

ποις ἐναντίων, 10 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔϑνεσιν λαλῆσαι ἵνα σω- 

ϑώῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφϑα- 
Α ᾽ 

σεν δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 
11 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισϑέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς κὰι- 

οὺν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ 

Τὴ -ρουμέενοι 6. ὈἾΕ6 8] αἱ νάϊγ γρπὶ Τηᾶγί ΤῊΡᾺ (α 114. Απιοτϑίθα ὁγὴ 
καὶ [οπὶ οἷ. 880} Ὀδβῖὴ) μαρτ.) [ περιπατεὺν (6) 6. ΑΒΡ ἜΑ 8] πιὰ .. 
ς -πατησαι «. Ὁ ἜΕΚΙ, 8] Ρ] ΡΡ τὰ { καλουντος (ς τοσαηζϊδ, ἃ 6 ΒΥῪΡ ἸῺ 8 
φιιὲ υοσαΐ)!.. Αἰ 18 ΟἸτγίχί ὙΒάγί ρρὶδὶ καλέσαντος, ἰίθῃλ ἢ υρ ρΡῸ 60Ρ 
ΒΔ ἢ. 881 ΒΥ ΑἸ Ὀγβί 8] φιΐ νοοσαυϊξ 

18. καὶ ΡΥ 6. ΑΒ 600 Β0ΓΡ 8] Τμάγιοᾶ Απηθσϑὶ (:: ᾳφυοᾶ απἰροῖα ρῥγδοῖοσ 
τοσϑηὶ ἀϊοίατη ἃ Ρ] 6 ἶῖδᾳ τηὰυϊδίαπι 681)... ς 9] 6. ΡΕΕΟΚΙ, 8] υἱ νὰϊτγ 

οὐηῃ ἰΐ νῷ 8] τὰ ΟἿ ἃ] Αὐξ αἱ | Β αληϑ. ἐστ. 

14. τα αὐτὰ 6. ΒΡΕΕΘΚΙ, 8] ρ] ΟΥ 84] μι... ς (Ξ-Ξ ΟΡ ὅ2, βεὰ 60) ταὐτά 
ς..ἃ 8] μὰ Ὀἷ41}125.| τὴ οἵχὰ καὶ ὑμεες (6[. ἰΥ8}8Ρ) [ ὑπῸ ΡΥ .. Ὀ᾽Εα 
Οτ᾽ θὰ απο Ϊ συμφυλ. 6. ΑΒΟΚΙ, οἷς... ΒΕΕ6 συνῷφ.  υποὸ 8ες... Εα απὸ 

1δ. τῷ (νν τὰ ΤἼηᾶγιῖ ροβὲ χυρ. ΡΟ) .. 4. 111. 1718. ΟΥἱ ΟἿγτέ (που ΟὨγῖσὶ 
Δα ἢ. 1.) Ὑπάσε! Ῥῃοῖ Οὐος οὶ ] προφητας ο. ΑΒΡΌ ΕἾ ΕΑ 4]7 1 νβ οοΡ 
58} ὈΆ51ὼ ἅττ δϑῖῃῃ ΟΥ Π141136 Τουιἀϊβ 4], ς (ΞΞ ΟὉ 532) ρσϑϑιῃ ἐδιους 
ος. ΟῚ ἜΚ ΕΙ, Δ] Ρ]ῈΥ ρῸ ΒυγαΓ 4] ΟἿν Ὑπάγίὶ 4] Μοϊοηϊεοῦ (Το τὶ 
»»ἐἕ ρτορ]ιείαϑ 8ι08: Ἰῖσθὶ διι08 δἀϊθοῖϊο δὲ μδογοῖϊοὶ ἢ) [ ἡμὰς .. ς (ῃο0ἢ 
ς Οὐ 52) ῃημαὰς 6Χ δσσοσχϑ υἱ νὰν [ΕἘπὰ εδιωξαντων [ ἙἘα αρεσαντων (ἃ 
6 ποπ ρίαοιογιμεῖ) ] Ὁἢ ἐναντίον 

10. κα μα σωϑήσονται ] Β οἴῃ τας αἀμαρτιας [ ἐφϑασεν ο. ΑΟΡΚΟΓΡῊΣ 
ἘΕΘΚΙ, ἃ] υἱ νάΐν οἴμ ΟΥΞ ΕπδΡ8 137: 381. 485. ρ18}}0 1ςοτηᾳ 9 0151 ΟἿ 
Τμάγὶ Πδᾶπὶ 8]... ἢ -κὲν ο. Β0ἢ| ἐπ αὐτοῖς .. Β ἔγνρ Οτ' δηΐθ εἰς 
τέλος ροη | ἡ οὁργῆ (οἱ. ΟΥ Ἐπ8Ρ8 580Ρ6 ρ(6)... θῈΕα ἰἴΐ νῷ ρο ρῥρἱδὲ δὰὰ 
τοι ϑέου . 

11. τὰ ἐσπουδασμεν 
888 

μ᾿ 

1, 3. 



6800 1 ΤΉΗΒΒΆ. 2, 18. ΟἸοσῖα δὰ} ΤΊιθβ8. παρϑαϊδαβ 8Ὸ 1ΠΠΟΓΘ 

πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιϑυμίᾳ. 1δ διότι ἠϑελήσαμεν 

ἐλϑεῖν πρὺς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν 

ρυιῳ 1. ἡμᾶς ὁ σατανᾶς. 19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυ- 
χήσεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσϑεν τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]ησοῦ ἐν τῇ 

9,15. αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20 ὑμεῖς γάρ ἔστε ἡ δύξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά. 

ΠῚ. 

Αοε7,1. 1 Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοχήσαμεν καταλειφϑῆναι ἐν ᾿4ϑη- 

Βο 16,31. ψαῖς μόνοι, 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόϑεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ 
συνεργὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ δὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι 
ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν. ὃ τὸ μηδένα σαί. 
γεσϑαι ἐν ταῖς ϑλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο 

17. ἐδεὲν.. Ὁ" εἰδὲν 

18. διοτι (60) ο. ΑΒΡΕα 17. 38. 871. 39. 61." 71. 78. ΑΙ2... ς 49. διο 
6. ΡΛ ἜΚΙ, 4] Ἰοηρο ρὶ ΟἿγ Τμάγι Π πὶ 4] [ Εα 121. ανεκοψεν 

19. καυχήσεως .. Α Τοτί αγαλλιασεως (θαιέαϊίοπἐβ σογοπα) Ὁ Ε ἐνπροσ- 
ϑὲν} τὸ ς. ΑΒΡῈΚ 8] ἔβγα ἃ 6 δ ἔι πὴ 8] βυγυῦν Τπάτὶ δηλ Οδς 
ΑἸὐηρχβίθ  ς (690) αἀὰ χὺ ὁ. ἘΑῚ, 8] ρὶ νᾳ (εἴ. ἔα" 41) ρσὸ 6Θὺρ ϑ88ἢ 
Ὀδβιῖὰ ἃ] ΟἿγ ΤῊΡΙὮ Τοσὶ ἃ] 

Π. 1. Β διοτε ] Β ηυδοκησαμεν 

2. " ἐπενψ. ] καὶ (Ὀ6βπὶ δϑῖι οτὴ ; ΕᾺ ζ δὶ ργϑϑῖὴ διαχονο»)ὴ συνεργον (Α 
67.» 11. 18. νβὶ οορ Ὀδβπὶ δϑίῃῃ [βυχρ, πὶϑὶ αυοᾶ ὁ." δὰ καὶ συνεργ. 
ἡμων] ΒΔ8 Ῥεϊϊχὶ διάκονον, δίᾳυθ ἰΐὰ α΄ 52) του ϑε. (ἴα ἀοπιϊπῇ) α. 
(οῖ. 6Ὁ) Ρ" ἃ 6 Ατηνχϑβί, ἰΐθπι (ᾳυοσγιπὶ αἱ Υ θη 148 ποίαν τ 8) ΑΡα 
81] ἔξ νῷ οΡ Ὀάβιὴ δοίϊ. Βδ8 Ροϊίχὺ,, Βὶ ΒΑΥ]" Β8ἢ δύῖὴ Ῥδ]θοι χαὶ 
(588: οὰ) συνεργὸν (Π87γ}" πιϊηιἰϑέτιιπι) οτηἶβ8βοὸ (600) του ϑεον.. ς (Ξ- αὖ 
82) καὶ (ΒΥΤ 8] ο11}) διακον. τοι ϑὲ. καὶ συνεργ. ἡμῶν ο. ἮΝ" (Ε δου- 
ἴχ86) ΚΙ, 8] Ιοηρθ Ρὶ ΒΓ (οἵ 5ΥΓΡ 804 κ. συν. ἡμ. 6.2) 5] 4Α1] ΟἿγ Τμᾶτχι 
δια 8] .. ῥϑῦς 8] ἰδ [ παρακαλεσαε ς. ΑΒΡ Ε6 8] ἔογαο δ 1 νῷ ρῸ ΟΡ 
ΒΒ} ὈΆΒΙΩ ΒΥΥΡ ΓΙ 58} ΟἿν ΤΒάχι ΠΔπὶ ρρἱδὺ,. ς (609) δΔἀὰ υὑμας 
ο. ὈΚ ΕΙ, Δ] Ρ] Β.Υ 8] ρῃ δἱΐᾳ [ ὑπερ (60) ὁ. ΑΒΡ ἜΓΕΘΚ 816 Βδβ8 ΟἿγ 
ὙΒάτνυΣ,. ς πέρι ς. Ὁ ΕΠ Ὶ, ἃ] Ρ]6ν ὙΠπάτεϊ 418 

8. τὸ 6. ΑΒΡΕΚΙ, ἃ] ἔθγο"δ δι .. Ε6 ἐνὰ .. ς τῶ ὁ. τηΐῃ (114. τοῦ ρΡ 

τὴῦ (αὐ δα 1 βαηι) μηδενα σαινεσϑαε (ἔ νῃ ΑταὈτβὲ μὲ πόηῖὸ [ΑἸ ὈΥϑὲ η6 
ητι28] πιουδαΐμν., ἃ 6 μίπεπιουδαΐιν [οταϊββϑ Π10 Βγ11808], οὶ εὖ ἡθηιο πι0- 

νεαίμν ἐ ἐεγγεαίι", ΝΟ ΔΙΪΟΥ 590 ΟΡ 588 ΒΥ 4]: ὈΆΒΙΩ Τὴ τὸ 864 

ταυταις)ὴ .. ΑἜ μηδ. σενεσθαι, ἴῃ Ὁ ΒΥ11408 σαν Ρϑ0110 ταϊπαίζοτὶ βραῖϊο 
Τοβοσὶρίδ, Ἐὰ (ᾳυΐ Β86ρ6 ἰπϑρίθ 8υὺ1}14 088 ἀἰγοιηΐδβ ἢ θη) μηδὲν ἀασι 

ἐνεσϑαν (Ε μηδεν. ασιενεσϑαι)... Τὰ μηδὲν ἀσαίνεσϑαι (46 οοπϊδοΐαγα, 
Ὠἶδὶ ᾳυοὰ σοηδίαί ΑΒΟΡ" ΘΟ ἰδ Βογὶ ρίαγϑιη ΔΌ8ᾳ 6. ΒΔ 6ΓΘ) 
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’ ὡ 4 ν ᾿ ΄ Α { » “, ’ ς» Ψ κβίμδϑα᾽ 4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἥμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι 
μέλλομεν ϑλίβεσϑαι, καϑὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἰδατε. ὅ διὰ τοῦτο 

3 3 - ΄ - 

καγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μήπως 
-  ε Ἔ 

ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κύπος ἡμῶν. 
Υ Α ᾿ - - 

- 6 Ἄρτι δὲ ἐλϑόντος Τιμοϑέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελι- λοι 18, 5. 3ι. 
ς “« Α 5 “- 

σαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν 
« - . “- »-“- - Α -- 

ἡμῶν ἀγαϑὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καϑάπερ καὶ ἡμεῖς 
ς - ᾿ “ , 2 32} ὁ α» 2. δ , “ 
ὑμᾶς, ἴ διὰ τοῦτο παρεκλήϑημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ 

[ Α ε “- ΄“- - -“ “« 

ἀνάγκῃ καὶ ϑλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν ἄς , 
ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ. 9. τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεϑα 

- - - Α “- Α “- -« τ 

τῷ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ. ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ἢ χαίρομεν 
ς - - - - Α 

δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερ- 
ὡ ΕΒ ΡΞ Α 

ἐκπερισσοὺ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτί. 
{ - - 

σαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 
11 »»Π Ὶ δὲ έ 9 Ά Ἁ« Α « ΩΣ Δ ε ’ « - Ἶ 

ὑτὸς δὲ ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿]η- 
“ ’ . τῶ εκ ., ενς ς «- .ἱὖἋὖἋὦὃνἤ, 

σοῦς κατευϑύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς 12. ὑμὰς δὲ ὁ κύριος 
4 - Α 

πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, 
Α Ὡ - -ψν 

καϑάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 18 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρ- 
“ιν 2 « ΄ [4 - 

δίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὺς ἡμῶν 

4. προελεγομεν (ἔνα ρταεαϊοοδαηιιδ, ἃ 6 αὶ ργαθαϊοαυϊηιι8) .. Ὁ" προσ- 

ἐλέγομεν, Ἐα εἐλεγομεν [ἰ καϑὼς και... Εα ἃ 6 ἢ δὶ 8] ὁπ και 

ὅ. υ ἐπεένψα | Β 87. 18. 11θ. τ υμων πίστιν 

6. ΡΕΕῸ μνείαν ἔχετε μι. (6 πιοπιογίαπι λαδοίὶβ8 ποϑίγϊὶ, ἃ 6 ἔ νρ πιέῆϊ. 
ποϑέν. λαδ.)} 

Ἴ..ΧΣ. 418 παρακεκλημεϑα ] ἐπι (ἅ 6 8:67 οπιπθηι πεοαδϑιξαίεηι) .. Ἐὰ 109. 
ἔκ νᾷ ρο 8] Ρεὶ] εν [ αναγκ. κ᾿ ϑλιψ. (607) 6. ΑΒΡΕΞΕΟ 8] ἱΐ νϑ 50 δοοΡ 

ΒΥΓΌΙΓ ἀστὴ ρρὶδὺ, ς (ΞΞ52) ϑλεψ. κι αν». 6. ΚΙ, 81] Ρ]6Υ ΔΤΡ ἃ] ΟἿγν Τμάγί 
δ Δ] [ἡμῶν .. ΑΒ ΘΟῸΡ σία ὑμῶν [ἃ και δια τῆς, ἰίδιηᾳ Α ἔπ ἃ] πεστ. 
υμων (ἔγάδεηι ποδίταπι) 

8. στηκετε ο. ΔΕΘΚΕΙ, 8] τὴῦ (6 τί νάϊν μι) Ομγοᾶ,,, ς Τμη 49. στηκὴτε 
ὁ. ΒΡῈ 8] ρὶ ρρϑά 

9. ϑεω... Ὀ᾿Ἐ6 δὶ 0 ἃ] κυρέίω | Ρ" ἡ ἐχαιρομεν ἢ ἐνπροσϑ.᾿ 

11. τῷ 5. ΑΒ (0" οτὴ 18) 415 ἀ ὁ δαὶ ἀδιηϊᾷ (01 Βδυ]" 81] δϑίῃτο ΑἸὯὩὉ 
Δυοίνοοδὶ 4] ος (609) δἀὰ χε ο. ὈΛἜΕΘΚΙ, 8] ρΡ]6ῈΥ ἢ ρὶ νρϑᾶ οἰ“ἀἀ α΄ 

ὅο οορ 5υγϊ 4] Αἰη 94 4] τη Ῥ8- ΑἸ ἰδί 5985 Ατηρ τί Νὴρ 

12. ο κυριος (Ὁ ἜΓΕα ἃ ὁ καὶ δά 1) .. Α 78. ὁ ϑέος .. ΑΙΩἐ ΒΥΓ 8.8 Οἷα 

(609) [ εκα της αγαπης 

18. στηριξαε.. Εα στηρεῖεαι [ ῬΈΕΡα (ἴθπι ἐξ νῷ δἴ6) τ. καρ. υὑμ.} ΒΙ, 41. 
Ῥε- Αἰ’ ἀμέμπτως Ϊ Β'ΡΕΕΘ 8] υἱ νάϊγ ἀγεοσυνη (ἰἴδτλ ΡῈ [808 δἀἀθ 



δὺὴ ΙΤΗΒΕΒ5. 4,1. Ἡοτίδίυν αἱ ρογβονυθγθηΐ 1 βδπῃοίδίο, 

ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ησυῦὺ μετὰ πάντων τῶν» αγίων 

αὑτοῦ. 

ΙΝ. 

1 [οιπὸν οὗν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν 
4 3 τ κά Α ΄ 2 « - Ἁ - -Ῥὔ “ π- 

κυρίῳ ]ησον, τινα καϑῶς παρελαβετεὲ παρ ἡμῶν τὸ πὼς δεῖ τμὰς 
Ἂν -- Ἁ -- - 

περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν ϑεῷ, καϑὼς καὶ περιπατεῖτε, ἔνα περισ- 
- ω » ’ , 3 ’ ς-"»". 

σεύητε μᾶλλον. δ οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν 
4 - ’ ᾽ - “- ’ 3 ᾿ - -. ε 

5,18. διὰ τοῦ κυρίου Ιησοῦ. ὃ τοῦτο γάρ ἔστιν θέλημα τοῦ ϑεοῦ, ὁ 
« Ά « - 2 ’ « - ᾽ Ἁ - , »ῶ., ὃ 

ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσϑαι ὑμὰς ἀπὸ τῆς πορνείας, 4 εἰδέναι 
ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦυς κτᾶσϑαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, 

Ἐρὰ 3,12.  μῇ ἐν πάϑει ἐπιϑυμίας καϑάπερ καὶ τὰ ἔϑνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν 
ϑεόν, 0 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν 

------ὄ-.-. -.-οὌ.ὕὕ.ὕ. ὍὉὦΤὁΠΠΡῦθΘϑΘϑΘΆ[ΟἝο. . 

ἴῃ ποί8] Εα 4] 2 ὁ 7, 1.).. Α 38. 57. δικαιοσυνὴ Ὁ" ἐνπροσϑ. | τὸ 
6. ΑΒΡΕΚ 8] ἴογοϑ ἃ 6 δ 8] δοίῃτο .διη ΑἸ... ς (6000) δΔἀὰ χε ο. 

ἘΘ6Ὶ, Αἱ "ὶ] ἔκ νᾷ (οἷ. ἔπ 81) ΡῸ οορ ΒυγΓ δ  ὮΡΡ 4] Ρβ8- Αἰ 4] τυ | 
1ῃ ἴῃ ἔ. δἂὰ [αμην] ο. ΑΚ 8] ἃ 6 υξ οορ 4] Ρ9ὶ Ββᾶ: οἵὴ ς. ΒΡ" 
ΘΟΚΙ, 81 ἸΙοπρο οὶ ἔφ ἔπ 4] ρὸ βγυῦ!γ 8] ὑρθτ τοι Τοσί Ατ Ὀγδί δυοίγοοδί 

ΙΥ. 1. λοιπον 6. ΑΒ" (5 ]οχ Μαῖ) ΕΕΟΕΙ, 8] ρπὶ ΟἸγοᾶ δα... ς (ΞΞ ἢ 
52) Ργϑϑιηῃ τὸ ὁ. Β" 8] 9] Οἷν Τῃάχί 4] [οὐὖν (εἷ. ἢ αὶ νῷ 80 5γΓ}Ὀ δἱ 
Τηάγι Ό δ 8]) .. Β" 41}0 νροδᾶ 411 φορ βυγ ΟἿγν ΤῊΡὮ οἵα... ἃ 6 αμίεπι 
ΙΑ ἐν τω κυρ. [νὰ καϑὼς ο. Β0ἜΓΕα 17. 81. 52. 78. 80. 116. 118. 
187. 8.Ρ9 ᾿ἴ νϑ ΟΡ ΒΥΥ 8γη (ἴ61ἢ ρῸ ΟἸηἶδβο ἐνα 84ᾳ αυοὰ ᾿ἰηϊογργϑίθϑ 

Υγ61}} γοιπθη) ΟἿ γἾ ΟΧΙΔΟΒΟῚ ΑἸ γί 8] .. ς 49. οῃῃ ἐνῶ ὁ. ΑΓΕ ΕΠ, αἱ 
Ἰοπβθ Ρὶ] Β.1Ρ δ] Οἢγν Τῃάτί Πδπὶ 4] [ τὸ πως .. Εα οπῶς ἰ καϑ. καὶ 
περιπατεντε ο. ΑΒΌΕΕΑ 17. 28. 87. 89. 46. δ7. 171. 8.Ρὁ ἀε ἔς 8 ἴα 

ΒΑΣΙ 109..1δὲ 4] (εἴ. ἂρ Τυοῦταρ,, ἰΐο νρϑᾶ Ρε] δὲς οἰ απιδιιϊοία, ἀδτηϊὰ 

δὶς οἱ ἀπιδιιζαϊβ; Ῥτϑοίοσοα ᾿ὶ Βὰὺ ἑ οἱ νεὐδὰ δ]ῖαᾳ αηιδιζαδίε8 ὕτο --ζαῖὶδ) 
20 οορΡ ἅτ δοίῃ 8]98 ἘΠ ΠΑ] (686 8) ΑἸαὐχβί... 80. σεριπατητε 

καὶ Ῥοβί ἐνα, βία 6 ΒΥΓΡ ἀπιδιζαηπίεβ... ς 49. οἵὴ 6. Ὁ ΕΠ ΕΙ, 8] 
Ἰοῃβθ Ρ] ΒΥ 81] ΟἿγν Τῃάγι θ δὰ ΤῊΡῈ Οδς |Β περισσευσήητε 

2. Ὁ"Εα παρεδωώχαμεν, 81. 18. 80. 116. δεδωκ. [κυρίου ( ἜΓΕ6 8] νυ 
δἰῖᾳ ΡΡ 8114 δλἀἂὰ ἡμων) εὖ (Εα δὶ γν δ]14ᾳ ρῃ δἱΐᾳ δὰὰ χ") 

8. θέλημα ς. ΒΡΕΚΙ, 8] ΡΙ6ὸῦ Οδγν Ὑπάγϊὶ 4]... 15 ῥσϑοιὶ [τ0] 6. ΑΒ 48. 
80. 89. 8.Ρ9 ΟἹεῖαηυ Απιϊοο 9 Πδηὶ Ὁ Ἐ6 οἵὴ τοι! τῆς ..Ε 81. πασι 
(81. -σης) της, ἰΐοεπι α ξὶ πασι (οπιπῶ βυρεσ τῆς, 81 ρδὺς ΟἿγν Τμᾶτί 
ΤΏΡΗ πασῆς, ἰίθτη ΒΥΥ 819 

4. ἐκαστον (ΑΡα -στος) .. Β Ὁ" 718. Οἢγν ῥσγδοιὶ ἐνὰ (νῷ οἱ δοΐαὲ ὠπιι8- 
φμΐθαιι6)  ῬΕΕα ἃ ὁ αὶ 50 χτασϑ. το εαυτ. σχευ 

ὅ. Εα ρ εν παϑει καὶ ἐπιϑυμιας 
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2 Α ΝΣ » ’ ᾿ ᾿ ’ Ἁ ’ , ᾿ 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περι πάντων τούτων, καϑὼς 

ΑἉ {» Α 

καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεϑα. ἴ οὐ γὰρ ἐκάλεσεν 
ς ὖν ς Α 23. δ » , 2 ν 39 ς δὶ ἴον ς ἡμᾶς ὁ ϑεὺς ἐπὶ ἀκαϑαρσίᾳ ἀλλὰ ἐν ἁγιασμῷ. ὃ. τοιγαροῦν ὃ τιε το, τα. 
9 Ἂν, 3 δ ἢ 2 “ 2 Ἁ Α Ἁ Α ᾽ Α 

ἀϑεέτων οὐκ ἀνϑρωπον ἀϑετεῖ ἀλλὰ τὸν ϑϑεὺν τὸν καὶ δοντὰ τὸ 

πνϑῦμα αὑτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 
Α 4Ἁ -" -ρΡο ΓῚ 9. Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν αὖ- 

Α « - ’ὔ Ε .] - 2 Ἂ Ἁ Ὲ 

τοι γὰρ ὑμεῖς ϑεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους᾽ 10 καὶ τῷ οἰ τς, 

γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μα- 

κεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον 
᾿ ᾧ ς ὶ ᾿, 4 , 

11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἰδια καὶ ἐργαξζδ- ἘΠῚ ϑ,ον 
ΜΕ Α « - ς »" " 

σϑαι ταῖς χερσιν ὑμῶν, καϑὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 12. ἵνα περι- οοἱ «, δ. 
- Α ᾿ ᾿ 

πατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
- ἘΦ Ἁ - 

18 Οὐ ϑέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεχοιμή- 
’ ΄ ᾿ - ᾿ Α ς Α ε ν.ν» 3 ’ 

μένων, ἐνὰ μὴ λυπεῖσϑε καϑὼς καὶ οἱ λοιποι οἱ μῇ ἔχοντες ἐλπίδα. Ἐρλ 3, 13. 

6. ἐν τῷ .. αὐτὰ ἔν τῳ | κυριος (Ε6 4] δ' ϑεος) ο. ΑΒΌ" 8]... ς Ργϑϑθῃ ὁ 
6. ΕΟ ΈΕΟΚΙ, 8] Ἰοηρα Ρ] ΟἸδὰ ἃ] τὰ | προείπαμεν (6) 6. ΒΡΕ 
ἙἘΔ6 8] αἱ νάϊγ βαύ τὰ... ΟΝ 52 -πομὲν ὃ. ΑΚῚ, 8] μὶ ΟἸϑῃ Ομγν Τμάχί 

4] 1 ἘΠ (ΕὉἸΚ ἃἱ τὰ διεμαρτυρομεϑα 
7. τ, ἐν ακαϑαρσια (ἰϊ νῃ ἴπ ἐπηνιπάϊεα [-ἰΐαηι}} [ ἀλλα α. ΒΡ ἘῈ αἱ .. 
ς ἴω αλλ ς. ΑΡἾΈΕΘΙ, ἃ] οογία Ὁ] 

8. ὈΕα οἵὴ τὸν Ὁχ | καὶ 6. ΡἾἜΘΚΙ, 8] Ἰοῆρα Η] ἢ καὶ νβ Β.1Ρ δὶ ΟἹθιη 
Τηάγίὶ θὰ Οες βεα.. Τζῃ οἵη 6. ΑΒΡ Ἔ 8] ρ]υ89 ἃ 6 50 (ΟΡ ΒΥΣ 
41] Αἰ Πῦ28 Ὁ1ὰ ΟἿγν Ὑμάχιθᾶ ΤῊΡΙ ρρ813 δοντὰ ὁ. ΑΚ, 81] Ἰοῃρε γ"] 
(1 νᾷ 4] οπιῃ φιιὲ ἀ6α1}) ΟἸοα ΟἿν Τάτ πὶ αἱ .. τη διδοντα ο. ΒΡ 
ἘΕ6 8] ογοῖθ Αἰ 38 Ὁ1ὰ (διδουντα) [ τὸ πν. αὐτοῦ ὁ. ΒΡΈΕΟΚΙ, εἴς .. 
[μὴ (6χ δύσούβ ἀθ Β) αὐτοῦ τὸ σπν. 6.4  ὑμας (6Ρ΄) ὁ. ΒΡΕΕΟΚΙ͂, 8] 
Ἰοῃρθ μὶ ἃ 6 ρὶ 8:ὴ ἔπ ἴ01] μι} " 8] ΒῸ 600 ΒΥΤ ΒΥῪΡ ΤΩ ἈΤΊΩ ΔΤῪ 8] ΟἸΘ τὰ 
ΑἸΒ Ομτοά απ Οδο.. ς μίας 6. Α 81] τοὄ ἔνρϑα Βγτρ ἱχὶ 4] Ον Ὁ]1ἃ 
81 ΑἸ τβί (οογίθ 816 0 6}} Ατὴῦ ἃ] 

9. ἔχετε ς. ΑἜΚΙ, 8] Ἰοῃβδ Ρ] ΒΓ ὁ0Ρ αἱ Τμάγί διὰ 8] .. Οδ΄ μη 
ἔχομεν 6. Ἐ6 810 1 νβ 50 5Υ1Ρ 8] ΟἿγν ΤᾺΡἢ ρῥρὶδῖ; ἰΐθαι εὐχομὲν Β 
διὰ 1141 ΒΑΥ ἢ ῬῈ] (41΄ οορ 8] γραφεσϑαιΡ}} κα ϑεω διδακτοι 

10. Ε οἴῃ γαρ εἰς .. Β Ρζϑϑιῃ καὶ Ϊ τοὺς 866 (οἴ. καὶ τοὺς 166) 6. ΒΡ 
οἰ ἜΚΙ, 8] οὐ νἀ Ὶ Ομ ὈΡ ττιι.. π οἵἷὴ ὁ. ΑΡἾἘὰ ΟἸμγχοά | αδελφον 

.. ἃ ἀγαπῆτον 
11. Εα 8] πραττειν ] χερσιν 6. ΒΡ Ε(Ε6 8] δγϑὶθ νυ αἱ νάΐγ οτῆῃ ΒΔ8 

σὴν Ὀδιρδιϑτδ ΤΉΡΗ ρρὶδὲ.. ς (ΞΞ 6000 5.2) ῥγϑϑῖῃ ἐδιαιὲς 6. ΑΛ ΠΕΣ, 
δὶ Ἰοῃζθ ρὶ Τπάτι δ (δὰ ἢ. 1.) Οες (28, οὐκειαις) [1, 81 καϑως καν 

[1, ἃ] ἢ νῃ 8] παρηγγειλ. υμὲν 
12. ΕἘΑΙ, Αἱ περιπατεῖτε Ϊ Καὶ ἐχετε Ἔ 
18. θέλομεν ς. ἀπο οἴπῃ 8] Ἰοηφθ Ρ] ἰΐ νᾷ 80 δι 8] Ῥρϑτ οἰϊδί ρα .. ς 



504 1ΤῊΕ55.4.,14. 6 τηοτέἧϊι!β οἵ δάγοηῖι ΟὨ γι ϑε]. Π)168 ἀοπλίηὶ 

1 δ. 14. 14 εὐ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ιησοῦς ἀπέϑανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ 

ὁ ϑεὺς τοὺς κοιμιϑέντας διὰ τοῦ ΙΩσοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 1Ὁ τοῦτο 

λοι δὲ δ᾽ γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λύγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζώντες οἱ περιλειπό- 
μένοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φϑάσωμεν τοὺς κοιμ 
ϑέώτας, 10 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέ- 

“λου καὶ ἐν σάλπιγγι ϑεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ 
ἐν Χριστῷ ἀναστήσυνται πρῶτο», 1 ἔπειτα ἡμεῖς οὗὨ ζῶντες οἱ 
περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμεϑα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα᾽ καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσύ- 

μεϑα. 18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 

Υ. 

4, 9. 1 Περὶ δὲ τῶ » τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ γρεί πος ἐρὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 
«ς «-- π [ ν , ΕΣ “- τ Ω « 

36 8, 10. ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι" 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα 

(Ξ- αὺ 82) ϑεέλω «. πιΐῃ τὴῖι ΟΡ βυυἷγ ἃ] θρΕΥ αἱΐᾳ [ αδελφον (122. ροϑί 

κοιμωμ..) .. 81. 18. ἀσπιϊὰ 4] Ηἷρν ΟΒχ' οἵἷκ | κεχοιμιηψ. ς. ΕΕΘ (Εα 
κεχοιμκήνω») ἘΠ) Ὁ] Ἰοῃρθ Ὁ] Οἵ (Βυοὶ Ἰος) Ηρ» 2 Ογγαγῶθί ΟἿγ ΤΠ άτὶ 
ΒαΡΆΓΒΑΤ (ΤΊ, χοιμιηϑέντων, 11. κοιμημενων) .. μι 49. κοιμειωμεένων 

ς. 41} 8] ρΡ] 89 Οἵ οχτββ Δ]ῖᾳ ΟἾγῚ οχτϑ Ὠαταϊχί, ΟΥ̓ νρ ἀ6 ἀογηιῖοη- 
εἴδιι5 1 λυπεισϑὲ α. ΑὉ εἰ (εχ -πισϑε οπίτῃ ἔοοὶϊ! - πεὶσϑε) ΕΘΙ, 4] πιὰ 
Ογνδάοτ δος Τὴ 49. λυπησϑε ο. ΒΌ ἜΚ ἃ] 0] ΟΥ 8] τὰ [καϑῶως 
.. ΒΓΕ6 ΟΥχ Ηἰἷρρ ὡς | οὐ μῆ .. Ἐὰ οἵὴ οὐ (μ λαδεηπὲε8) 

14. και ο ϑέος .. Β ΒΥΥΡ (Ἰἴοτη οορ οΟ]]οοαῖο ὁ ϑέεος Δπίθ αξει) ο ϑε. και 
Ι κοεμηϑεντας .. Ἐαὰ κεκοιμημέενους 

1δ. τοῖι κιυιρέοι! .. Β τ΄ εὐ, ΜοΙοπίοε τὶ χῦ, 4." τ. ϑανατου φϑασωμεν.. 
Κ ἃ] τσομιεν. Ἐυγεὰβ νοτο ν. 17. ᾿, αὐπαγησωμεϑα αἴα εἰ. ἐσωμεϑα 

10, Εα οε νεκρ. οὐ (ΐϑιῃ 1 νρ πιογέμὶ φμὲ ἐπι ΟἸινἱσίο διιιὶ, ᾿ΐθτα 5ὸ 41) ανα- 

στήσονται... ὨϊΑ186 ἘΒΡ5501 ΟΠ γοΙ 43} ἐγερϑήσοντ. ] πρῶτον 6. ΑΒΌ ΝΣ 
ἘΕῚΙ, ἃ] αὐ νατγ ὁπ}1} ΡῸ ΘΟ» δγγ αἷγ 4] ΟΥ᾽ Ὁ 4135 4] τὰ .. ὈΓΕ6 ἰΐ νῷ 
Επιδιιδτοῦήδ ΘΙΡ58501 ΟΥγν Τπᾶγι! ΤῊ πΙδ μρἷδὶ (εἰ, ΤοΥγίπιαγο) σοώτοι 

17. κὶ 814 οἱ ζω. ἡμεῖς (80. 51} οἵη ἡμι.) [ οἐ περυλειπ. (Β -λειμένον 510} .. 
Ἑα ρα Τογῖ Α] οπὶ [Ὁ "ἘΠ 7Ε6 εἰς ὑπωντησιν (Ερ΄ρ.60}1 συναντὴ [τοῖν κυρίου 
(εἴ. ΟΥ 8] ρπὶ)... δ ΕΓ α ἱὲ νῃᾳ Τοῦ Οὐ ἰδ Ηἴοτ ΗΠ] 4] πὶ τὸ χῶ ] παν- 
τοτε.. Ὁ" ἃ ὁ παντὲς Ϊ συν... Β ἐν 

Υ. 1. χρ. ἐχετε (Αυρ πολ οριι8 μαδοηιιβ υοδὲβ 8ογίδεν 6, νεῖ βὲοιί αἴϊὶ οοαά. 

λαδεπὲ, ποῆ οριι8 παδείἐ8 υοδία δβογεδἧ) .. ἙἘὰ ἃ α αὶ ασίαῃ ἃ] Τοσί Ατηθδχβὲ 

χρια ἐστιν (πέοο886 68 ξ, ἐϑὲ πεο. [Τ ογῖ πεοο8ϑι[α8)] ἃ 6 ΑἸ δὲ Του) 

2. ημεραῖς. ΒΡΕΕΑ 8] .. ς »ΓΑΘΩ ἥ 6. ΑΚΙ, 8] Ιοπρθ Ρ] Επδβιμδῖϑ05 (6: 680} 
δὶ στοὰ 



γϑηΐαγα ΒΌ 100, 16 νἱρὶ]δη απ θοῦρον. 1 ΤΗΕΒΚ. ὅ, 11. δὅθὅ 

’ὔ « ’ 3 νι Ψ, Ν ἰ ’ νγ) 
κυρίου ὡς κλέπτης ἔν νυκτί οὕτως ἔρχδεται. ὃ ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη 

Α 2 ’ὔ ’ 3 , 3 - 3 , ᾿», ΄ «ε 

καὶ ἀσφαλεια, τότε αἰφνίδιος αὑτοῖς ἐφίσταται ὄλεϑρος ὥσπερ ἢ 
5 .ὡλ “- 3 ν»ἢ ᾽ὔ Α 2 ᾿) 3 ’ . “ ὔ 

ὠδιν» τῇ ἕν γαστρι ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4 “Ὑμεῖς δέ, 
᾽ 2 ᾿Ὶ - 

ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης κατα- 
"2. ε , τος μἷς δ ᾿ ᾿ Ὰ 

λάβῃ Ὁ πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας οὐκ Ἐρὰ δ, 8. 
3 ᾿ Α γι ’ ὼ ὦ Ύ ᾿ ’ « Α ε 

ἐσμεν γυχτὸς οὐδὲ σκότους Ο ἄρα οὖν μὴ καϑεύδωμεν ὡς καὶ οἱ 

λοιποί, ἀλλὰ ρῶμεν καὶ νήφωμε;». 1 Σοἱ γὰ ϑεύδο; ᾿ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. { οἱ γὰρ καϑεύδοντες 
Α -- 

γυχτὸς καϑεύδουσιν, καὶ οἱ μεϑυσκόμενοι νυκτὸς μεϑύουσιν᾽ ὃ ἡμεῖς 
λ 6 2, 

δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι ϑώρακα πίστεως καὶ ἀγ6- ἘρᾺ 8, τι. 11. 
Α « - 

πὴς καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας, 9. ὅτι οὐκ ἔϑετο ἡμᾶς 
« 3 - 

ὁ ϑεὺς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου 
Ἕ - 3 - “- - ) ὔ ς Ἁ « - [4 » 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα, δἴτξ α ὁο δ, 16. οἷα 
- Ρ.2 - - 

γρηγορῶμεν εἴτε καϑεύδωμεν, ἅμα σὺ» αὐτῷ ζήσωμεν. 11 διὸ 
-» ᾽ ν 3 τ ᾽ , Φ ν " 

παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε δἰις τὸν ἕνα, καϑὼς και 

ποιεῖτε. ᾿ 

-«--.ὄὄ.ὌὨ--.. ... -.ὄ.  Ῥ.-...- 

8. οἵαν ο. ΑΕ 4] εἴ 4] υὐ νάϊγν ἃ 6 ἢ 5'ὶ ρὸὺ ΒΥΥ ΔΥπὶ (ἴῃ πιρ' γαρὶ) [τἷπῖ 
Τοτῖ Δ] ρπὶ.. ς (ΞΞ αν 32) δὰ γαρ ἐς. ΚΙ, Δ] Ρ] νᾷ ἃ] Πδπὶ (εἰ. Ρ8Γ841) 

4] ρρἱδὲ α]ΐᾳ, ἰΐϑιη πη κἀά [δὲ] 6. ΒΡΕ ΟΡ ΒυγΡ Επδιβδίϑοδ Οἢ}.» Τβάτγέ 
[Εὰ λεγουσιν [καὶ 4. εὐρηνὴν καὶ ἀασφαλειαν, ἰίαγη Ομ γοἀ γα ΠΆΪ880 
ἐχειν [ ΑΌἾΕΘΙ, 8] ἐφνιδίιος [ αὐτοῖς (Β δία ολεϑρ.) ἐφισταταν (ΒΙ, 

ἐπιστατ., α Ἰαϊοῦ).. Βα ἃ 6 Ηδβ ἃΡ Ατρ φανησεέται ἢ ὠδιν: Β᾽ ἢ 
δεν, ἙἘαὰ ἡ ὠδειγες, ᾿, ἡ δὴν, Ὁ ἢ δεινὴ ἐν [ἡ ἐν}], 11. ἡ οδινα. 
Ψψοτίαηϊ ἃ 6 ρ'ὶ Ηδβυοῖι ἂρ Ατιρ ἀοίονο8 ] Ὁ ΕἘ6 ἐχφευξονται 

4. ἡ (413 οπι)} ημ. ὑμᾶς 6. ΒΚΙ, Δ] αὐ νάϊγ οτηῃ ρῸ 8] ΕΡΙΡΒΤΟΤ ΟἿν Ὑμάτί 
Ῥϑαι ἃ] .. π αμ. ἡ μ. (Εα νν τὰ ρμ͵δῖ δΔἀἂὰ εἐκευνὴ) ὁ. ΑΡΕΕΟ ἔξ νῃ 
Επαβῖπδὶ μρἱδῇ [ 1.) κλέπτας 6. ΑΒ ζορ ] Εα καταλαβὸον 

ὅδ. γαρ 6. ΑΒΌΕΡΕΟΙ, 8] ἔογ 650 ἱζ νρ' 8] Ρ] Ευβιαδὶ ΑἹ Ετ τὰ ρρἷδύ, ς (ΞΞ ΟΡ 
5.2) οπὰ 6. Κϑ'} ἃ] αἱ νάϊγ γὶ ἀπὶ [ἡμέρας .. θἴΕα 110. ρ'ὶ ἔι 81] ΟΠ χτλοΒοῚ 

δὰά καὶ [ἐσμὲν (οἰ. ΟΥ 8] ρ) .. ἾΕα6 ἀθερ ἤἴὰ τηϑῦ ΒαΥ] δ" 8] ρὸ 
ΒΥΥ ΑἸλδΓΒί ἔστε ; 

θ. κι, ἃ] καϑευδομεν! χα ΡΥ ὁ. ΒΕΕΟΚΙ͂, 8] ἔστ οπὴι ἃ 6 ρὶ γε (εἴ. ἔα ἀ6- 

ἰηἰὰ 41) Β.ῚΡ 41 ΟἿν μάτι 41 Απιῦγϑί δ] .. Τῇ οἵὰ ὁ. ΑΒ 812 Γ δὶ 8 
6ῸΡ 50Γ Δ] ΟἸοαϑ Απιοο 104 

1. καϑευδουσιν.. Εα -δοντὲς [8 οὐ μέϑυοντες 

8. νήφωμεν .. Ε 8] -φομεν, ἃ 6 καὶ ἴα αἱ δοδγῖξ διιηιῖι8 Ι καὶ ἐνδεδυμένοι 

9. ημ.0 ϑε. (εἴ. ἰξ νᾳ 60 81)... Β 87.116. 4] αἱ νάϊν ο ϑέος ἡμας ] αλλα 
ο. Β0")ἘῈ δὶ .. ς η αλλ 6. ΑὈἾΕΟΙ, ἃ] σατο ρὶ  Β ὁπ χὺ 

10. ὑπὲρ .. Β 11. περι Ϊ Κι, 8] τῶα ΟἿγ ΤῊΡΙ καϑευδομεν, Ἰίθπι 8] ἔεγ 610 
Οἷγ ΤῊΡὮ γρηγορουμὲν [ ν"Ὲ 8] ζωμέν, Α 8] ζησομεν 



006 1 ΤΗΕ55. ὅ, 12. Ῥτγδϑβίθβ οοἱοπάϊ. ΑἀτμοῃΣέ ΟΠ. 68 γϑγῖ86. 

ιτι5, 1. [12. ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιώντας ἐν 
-- .. - - « - 

ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν» ἐν κυρίῳ καὶ νονθετοῦντας ὑμᾶς, 

Μο9, 0. 18 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 
4 - , «-- -. .ε -- 

αὐτῶν. εἰρη εύετα ἐν ἑαυτοῖς. 14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 
’ - Ἁ 3 ’ - Α 3 [4 

φοί, νουϑετεῖτε τους ἀτάκτους, παραμυϑεῖσϑε τοὺς ολιγοψύυχους, 

Ἀο 13. τ. ἀγετέχεσϑε τῶν ἀσϑενῶν, μαχροθϑυμεῖτε πρὸς πάντας. 1Ὁ ὁρᾶτε 
’ὔ Α 3 Α “ Ἁ 9 - Ὺ Α ’᾽ Ἁ 3 Ἅ 

μή τις καχὸν ἀντὶ χακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαϑὸὺν 
Α 5 ᾿] ’ Α 2 ᾽ ’ ’ 

ΡῺ 4, 4. διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 10 πάντοτε χαίρετε, 
’ Α - ὡ - 

11 ἀδιαλείπτως προσεύχεσϑε, 18 ἐν παντι εὐχαριστεῖτε᾽ τοῦτο 
- - - - “- Α 

.,5. γὰρ ϑέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ ]ησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα μὴ 
ζβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουϑενεῖτε. 21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, 

᾿ ᾷ . 2 » “- 

τὸ καλὸν χατέχετε᾽ 22 ἀπὸ παντὺς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσϑε. 

12. α προιστανομένοις [ΑΣΨ νουϑέτοιντες 
18. και (βο οἴ) ηγεισϑαν (Β 8] ρὺ (00 Β0ΥΡ δείἢ -σϑὲ) .. ἘΕῸ ωὡστε 

ἡγεισϑαι (ἰϊ νᾷ μὲ παδεαϊ) ] ὑυπερεκπερισσὼς ο. ΒΟ΄ΕΑ -. ς -ρισσου 
(:: αὰδ6 ἴογιηδ ποὸ 8, 10 πες Ερἢ 8, 20. Βυοῖ; ποδίγχγϑ ῥσϑϑίογ ἢ, ]. 

πο Ἰαρίίατ) 6. ΑΡἜΚΙ, 8] αἱ νᾶϊτ οἵη Ρρ τὴῦ | ἐερήνευετε .. ἘΟ ἐρη- 
γευσαταιν ἑαυτοῖς 6. ΒΡ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρθ ρΡ] ἃ ὁ αὶ (ὧξ ἐρϑδὶβ ἃ 6 ρ) βοὸ 
ΟΡ 81] ΟἸοη Ῥδιῃ 8] Αὐαρυβίσθα,, ΟΡ΄΄ αὐτοῖς 6. ΡΕ6 8] τὰ ἔνρ 
(σειν εἶδ ἢ ν 6) ὀγτγαῖγ 4] Οἢγν Ὑμάγι (ΤΉΡΕ: γράφεταν καὶ ἐν αὐτοῖς) 
ΡΡἰδί 811 

14. νουϑετειτε (Εαὰ ΤῊΡμοοᾶ [, 6. 118.] -τεὺν, σαὶ οογγὲρίίε ἐ σογτέρενε), ἰζθτα 
παραμιϑεισϑὲ (Ὁ" -ϑιτε οὐδ πὴ -ϑὲειτε, Ε -ϑειται, α -ϑεισται σ μυπ- 
οἶδ ποίδίο, ΤὨρῃοοῦ -ϑεισϑαν, ᾳὶ οοπϑοϊαπιὶπὶ ὁ σοπϑοϊαγῶ), ἰΐϑθτη αντε- 

χεσϑὲ (0"Ἐα ΤΙρμθοά -σϑαι, 86ἀ εἰ. γ᾽ διιδίηεἰἐ), ἰΐθμι μακροϑύυμειτε 
(ΤῊρμεοα. μεν») 

1δ. νυ" αποδοιη, Ὁ") αϊγ κα αποδοι] καὶ ΡΥ ς. ΒΚΙ, 8] Ἰοῃρα ρΡ] 81 ἢι 
8] Β.ΓΡ 8] ΟἿγν Τῃάᾶτί πὶ 4] ΑἸ υβίσθας,, Ο00 532 1. οἵὼ ὁ. ΑΡΕΕα 
αἱ (γε δ ἃ ὁ (ἃ 6 ὁπ δἵ. και 84) ἔρ νυρϑᾶ οἰοάά 8114 ρῸ 60} ΒΥΓ 8] ΡΡ 
ἰδΐ 8114 

10. χαίρετε .. ἘΑα βὶ 84 ἐν τῷ κυριω 

17. Ὁ" αδιαλινπτως 

18. γαρ.. ἴμι Δ ἐστιν 6. Ὀ᾿ΕἾ ΕΘ, ἰΐοτῃ 8εἃ ναγὶθ βοὴ 8ἃ]8 νν τῶν Αἰ μ457 
"0 ῥυἷαί (6(. Ῥβ- Αἰ] Δ.613: 688). Α 4] Α(Π451ΠῸ0 τοὺ ϑέου [ΑΨ εἰς τμι. ἐν 
χῶ τῦ (τῦ οτὰ 1, ἃ}) 

19. ἔβεννυτε ς. ΒΓ ΕΑ .. ς ἢ (Ἰβῃογδηβ 8) 49. σβενν. 6. ΑΒ Ἐ ΡΕ οΥἢ 
ἙἘΚΙ, οἷς 

21. δὲ 6. ΒΡΈΕΟΚΙ, 8] ρΡ] 850 1 γρ ρῸ ΒΥῪΡ 8] ΟἸθτ3 Βδ8 ΟἸγ' δὴ ΤᾺΡΕ 
ΑὐὈγϑιβᾶ (βθἃ πΠΌΠΥΘθη) Ρε].. ς (ΞΞ- ΟὉ 82) 49. οχῃ ς. Α 84] υἱ νάϊ τὰ 
ΟΟΡ ΒΥγ ἃ] Οὐ Ομ γϑιίᾳ Τῃάγὶ 8] Τουτὶ ΑἸ υβίϊαβ 4] (εχ μὶβ αἱ ἀρραγεδῖ 
τὴ Ρῥγὸ 1 θοτίδίθ οἰΐδη αὶ Ομ) [ δοχιμαζετε (8110 ἔργ βυγὺ ΟἹθιηϑ Οδο 



γοίδ ρῖᾶ. Ἰμαροηάα ομπῖραβ δρίϑέα]α. 1 ΤΗΕ55. ὅ, 383. 507. 

28 «Αὐτὺς δὲ ὁ ϑεὺς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλό- πο 19, 206. 
κληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ 
παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τηρηϑείη. 24 πιστὸς 

ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 3 ΤΆ 8, 8. 

᾿ 20 ᾿Αδελφοί, προσεύχεσϑε περὶ ἡμῶν. 26 ἀσπάσασϑε φοὺς ΤΟ 
ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 211 ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον, 

ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. 
28 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μεϑ᾽ ὑμῶν. ο16, 96. οἱα 

δΔἀά και) .. Καὶ Δ] ἔογα6 39 σγγρ ἱχί 8] Β88 Ογνυβάογδθβ Οἢγὶ ὨδιΡΥΘΣ ἕργ- 
τὲς (Ῥω -σαντες) 

238. Εα 60} αγιασει Ὁ" τηρηϑειὴν .. Β οἵὴ νϑοῦοὸ βρϑίϊο σϑ]ϊοῖο, Ὡ66 
χρυ αὶ 

94. ΕἘο πιστοςο] υμας... Α 518 ἡμας [Ε ποιῆσαν 
2ὅ. περι (Εα δι ὑπερ) .. μὰ Ρτϑθτῃ [καὶ] 6. ΒΡ" 8] τηΐηιβ᾽0 ἃ 6 ρῸ 

ΒΥΤΡ 41] ΟἿγ 

21. ἐνορπιζω 6. ΑΒΌ Ε 8] Κ'ΥΠΟΡΒ ΕᾺΓΠΔ] (ἴπ δυρυιηθηςο) δῖα .. ς ορ- 
κιζὼ 6. Ὁ ΘΟ ΈΘΕΙ, 4] Ρ]ῈΣ ΡΡ τῆι | αγιοὺς ὁ. ΑΚΙ, ἃ] ΡΙΟΥ νβ 80 600 

ΒΥΓΟΙΓ ΔΘΟΏΡΡ 41] ΟἿγ Τηάγὶ Πδπὶ 8] (:: χυασπὶ »ο. αγ. αδ.΄Ζ π}}10 δ]ἷοὸ 
Ἰοοο ἱηνοηίΐαίαν, νἱχ ογϑα 116 οϑῦ δ] θὴδ βῆ αγίοις ἰ]δίατη 6886) 

.. 6Ὁ900 1ὴ 49. οἵα ὁ. ΒΡΕΕΟ 7. 37. 48. 10. 80. 288. ἀ6 ἔ αὶ δοίῃἴ0 

Ἐσιδ4] (Δ αὐρυπι.) Απιρτϑὶ Οδββιοα (115. ΤΉΡΗ οἵὰ αδελφ.) 

428. ς (ΞΞ- 6 532) δἀὰ ἴῃ ἔ. αμην ας. ΑΚ ῬΕΚΙ, 8] ἈῬ]6ῈΥ νν γ}ὶ] ΟἿ Τβάγί 
εἰς... ομχ 6. ΒΟ ᾽Εα ἃ] ἃ 6 ἔρ δῖ δἱ Αῃηδτϑί 

Βυθδετγίρίϊο: Β᾽ δὶ προς ϑεσσαλονικεις (Β -»νεικ.) ἃ (ἰἴθην δϑὲ ἢ οπΐββο α), 
ΑΒ" ΚΑ] π. ϑεσσ. ἃ (Κ αἱ πρωτὴη) ἐγραφὴ απὸ αϑήνων, ἰἴοῃ 1, του 
αγιου αἀποστ. παυλ. πρὸς ϑεσσ. ἐπιστολὴ α ἐγραφὴ απὸ αϑηνων.. 

ὈῈ πρ. ϑεσσ. ἃ ἐπληρωϑὴ ἀαρχεται πρ. ϑεσσ. β, ἴθι Εα ἐτελεσϑὴη 
πρ. ϑεσσαλονν. (Ε -νικαιὦ») ἃ ἀρχέται πρ. ϑεσσαλονι. (Ρ -γικαιον) 

β (Ε δευτερη). δίχα ον ἃ αὐ ἐοϑϑαϊοπέσοηϑ. 1. (ἄθοτὲ αἀὰ δογίδοπϑ α ἴα- 
ἀϊοΐα) 6 ρζιοϊ ἐποεϊρτὲ αὐ ἐεϑϑαϊοπίςσοπϑ8. 1]., ἴ αὶ θα». αὐ ἐμπεδβαϊοηϊοόηδε68 
(ἔ κἀά ἐρα. ». αρ. 1. 6. ορ᾿᾽δῖ. ῥϑ8.1} δροβί.) 1. πο. αα ἐπεδϑαϊοπέσεηδε8 1] 
(ἔ δεομπάα), δτὰ ἔα δαρῖ. αὦ ἐπ᾿ εϑϑαϊοπίοεη868 (ἴα ἐλε88αἴ1.) » (ἔα 1.) .. 60» 
βογίρία Αἰλοηῖϑ δὲ πιΐῖσϑα }»67Υ ϑιζυαπιπι οἱ Τιηιοίϊλοιηι, Βγν οἵ βυγρΡ βηϊία 

ἐϑὲ ερϑὲ. αὦ Τῆε88. ργίπια, φιας δοτίρία ζεὶ Αἰδοηΐβ (ΒγΥΡ α Πιαοάϊΐοοα 
Ομ 8818 Γ61]) δὲ ηιῖδδα ε8ὲ »67 Τιπιοίδοιηι, 50. πῚΜ] δ βου ρίυτη μαδξ .. 

ς (ΞΞ Οὐ 82) πρὸς ϑεσσ. πρώτη ἐγράφη ἀπὸ ἀϑηνῶν (ἰϊὰ. ΑΒ "ἘΠ, 8] 
Ρ] ΘῸΡ Β0γ ἂδἱ Τῇάᾶσε ΤῊρῇ 41; ἀἶἦ ἢ οἱ βυυρ νἱᾶθ βιργβα; ρδββίῃι ν67Ὸ δἷ. 
δάάϊταν δια τιμοϑέεου, δια σιλουανοι! κι τιμοϑεοι', ρεν Τυελίοσμηι ἐὲ 

Οπεδὶπιη}). ΝΟΙΛΘΥΘΔΏΓΟΣ στιχου ΟὟ (κι, 8] ρὶ Ευίῃ8] : δ] σ΄, οὗ, γεν- 

διι8 213), ἰΐοτῃ (16 εἰ. Ἐπῖἢ 41) αναγν. α΄, κεφφ. ζ΄ .. Β8 πς δὰ πϑ 

Ῥογρὶῦ; δὴ ἦι οΔΡΡ 25 μαθοπί. 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕῚΙ͂Σ Β. 

Ι. 

- Ἴ ΑἉ ’ “- , 

τειν. [ Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόϑεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- 
εἰς “- “ ᾿ 3 - - ’ 

λονικέων ἐν ϑεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ ]ησοῦ Χριστῷ. 2 χάρις 
-- μ - Ἁ μων - 

ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑευὺ πατρὸς καὶ κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 
᾿ Ἐξ - -“- ’ λε - 5 ’ 

τ ὅὃὅὃ Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ πάντοτε περι ὑμῶν, ἀδελφοί, 
Α » Ὁ ’ 9 ἰχὰ «ς ᾽ὔ « ’ . “Ἤ Ἁ λε ’ 

καϑὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει 
« 3 ’ ς«»"» ε ᾽ ͵ « - 9 3 ᾽ ΄σ « - 

ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 4 ὥστε ἡμᾶς 
.] - - -- “Ὁ “--«- ε Α -- 

αὐτοὺς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσϑαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ τῆς 
- “- Α ’ “- ἬΝ ἘΣ ς ΒΟ Ά “ 

ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶ» καὶ ταῖς 
ϑλίψεσιν αἷς ἀνέχεσϑε, Ὁ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ ϑεοῦ, 

- -« - - - ε 4 ᾿Ὶ 

εἰς τὸ καταξιωϑῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ 

πάσχετε, Ὁ εἴπερ δίκαιον παρὰ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς ϑλίβουσιν 
ἰπρέ “ο΄Ἁ “- «ς - 

ὑμᾶς ϑλίψιν 1 καὶ ὑμῖν τοῖς ϑλιβομένοις ἄνεσιν μεϑ᾽ ἡμῶν, ἐν 
1 ΤῊ 8, 18. οἷο τῇ ἀποχαλύψει τοῦ κυρίου Ϊησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων δυνα- 

ἘΠΊ ΑΒΚ ΑἹ] (0 (Δ6[8) πρ. ϑεσσαλ. (Β᾿ -»νευκεὺς) β (αδιὰ ΟἿΆ 8., ἰΐθπι ργ86- 

Πλΐ880 αρχέταν ΡΕΡΟ..1, τοῦ αγ. αποστ. παυλ. πρ. ϑέεσσ. ἐπιστ. β 

.. 8.51 ἡπμοῖριὶξ ερτνιία αα {}ι685. 17]... ἃ] ἦπο. 17. αὐ {}ι688., ἴὰ πο. αα 608- 

ἄδηα 11., 5ο αα 77ι688. αἴΐογα ἐπεὶρίὶξ.. ς6 ΟὉ 52 παυλοι' (ς5 αἀὰ του 
αποστ. ἡ) προς ϑεσσ. ἐπιστ. δευτερα, ς ἡ πρ. ϑεσσ. ἐπιστ. δευτ. 

Ι. 1. σιλουανὸος: νὶάἀε δὰ 1 ΤῊ 1,1 .. ΡῬΈΓα 67." ἃ ὁ σιλβανος | κυρίω 
.« Ἐα δὶ οἴῃ | τ΄ χῷ .. ΡΕΕα 55. ἃ 6 καὶ (ΑἸ τ βέζοτα ὴ χῶ τὸ 

2. πατρος α. ΒΡῈ 11. 49. 11. Α1 ἃ 6 ΤΒΡἢ Ατηδτβίτοι 6]... ς (600) 
δἂὰ ἡμῶν, ἴωπὶ [ἡμι.] δ. ΔΕΌΚΙ, Αἱ Ρ]οΣ ἔξ ν᾽ θ0 6ῸΡ ΒΥΓῸΣ 4] ΟἿν Τηᾶσὶ 
81] ΑἸ ὈΥΒίν θα 4] 177. δῖ οἵη ν. 3. ᾿ 

4. Β Δ]7 αὐτοῖς ἡμας | ἐνκαυχ. 6. ΑΒ 17. ΟἾΓΙΩΟΒΟΙ (17, ΟἿΥ ἐγκ.)...ς 

καιχασϑ. ς. θῈ (Ἐὰ καυχησασϑαι)Ρ)}κι, 81] Ρ]6ῦ ΡρΡ τὰὰ Ϊ ἐν ταῖς (Ὁ Ἐα 
οι) ϑλιῳ. (Κ κἀὰ εν) αἐς ανεχεσϑ. (Β ἐνεχ.) 

ὅ. ὑμας... ἃ ἡμας ὑπὲρ ἧς .. Ἐα πὲρ ἢς Ϊ και... Ἐ 8] οἵη 
0. εἰπὲρ .. ἕαὰ πὲρ [ ἃ ΟἸδποά4ι88 4] παρα τω ϑεω, Ὠ14148 παρα ϑεου 
ΡϑΆ]1οᾳ δηΐθ σαρ. κυρίου [ ΕἘὸὰ αὐτοῖς τοὺς ϑλειβουσυν (β εἰδ ἐγὶδιιζαη- 
ἐδιιδ, ἃ 6 ἔ νᾳ εἰ [᾿18] φιιὲ οἷς 

Ἴ. τοι! κυριου (1, 4119 ἴδε γϑ 50 ΒΥ. Θ0Ρ δίῃ [τ Ὁ} δἀᾶ ἡμων) εὖ (1, Δ] δ᾽ἷᾳ 
80 ΒΥ [Ὁἴ8}} αᾷὰ χὺ) 
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μεως αὐτοῦ ὃ ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν λοι τ, ο0. 
ϑεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ δὑαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾽]η- 
σοῦ, 9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεϑρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ 

κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλϑῃ ἐνδοξα- 
σϑῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ ϑαυμασϑῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πι- 
στεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ. 11 Εἰς ὃ καὶ προσευχύμεϑα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς 
ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ ϑεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν 
ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασϑῇ 

τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ 

τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

8. ἐν... 6 ἃ 6 αὶ [γἷπὶ Τογίοδγο ργβοτα χαὸ | πιρε φλογ. 6. ΑΚΙ, 8] ἴδ. 
ΟἿΏΏ ΒΥΥΡ ΤΩΒ' ἃ] ΟἿγ Τηαγεῖχί δ ΤΉΡΗ Ατηδτβί (ὧν ἐσθ βαπιπιαθ) .. 
α΄ 82 ἴ[μῃ φλογυ πυρος ὁ. ΒΌΕΡΕ 11. 1 νρ 84] ρῃ Μᾶς (ἸΒάγίθοσι γά(γ) 
ΤῆρΡμΒ Οδο [τἰδὲ Τ᾽ ουίαδεο (β6εὰ Μοΐοη αἰταηᾳ νόσθῖῃ ἀδ]ονὶΐ, πϑτὰ 
Τογί βἷα: ,,ϑ94 Παπιπιαηι οἱ ἐρῆδηι ἀθ] σπάο Ὠδογοίϊοιβ οσϑίϊηχῖδ, π6 8οὶ- 

οοθὲ ποβίταίθῃ ἀδθαμι ἴδοοσοῦλ) 8] (:: ἴῃ ρσγοϊηρία δϑὺ δουσὶ σϑῃηάυτη 

νἰβαση 6886 φλογὺ πυρος, αἱ οἰΐδιῃ ΗἨοῦτϑδουβ Εχοᾶ 8, 2. Βαραδ, ποῃ 

ἰΐθηη πιυρὲ φλογ. Εδάθιι ρ]δηθ τγαίϊο οϑί ἰοοἱ Δοὶ ἴ, 80. ὕὉΌΣ νϑσο 

δϑὲ φλοξ πυρος, υἱ Αρος 1, 14. 23, 18. 19, 12. ΗΘ 1, 7., Ἰοοἴϊο ποι 

Βυς) ] ν»"Ὲα διδους, αὶ [τἷπὲὶ ἄαγο βιτα  Πἰτον Ὑδγίσαδτο [, 8] ἔδγϑἣθ τὸν 
ϑέεον | τ 6. ΒΡΕΚΙ, 8] ἔογοϑδ ΟΡ ΒΥῪΡ 86} 41] ΟἸσιλοβοὶ Τηδτί διὰ 8] 
ὡς (αὉ00) δἀὰ χὺυ, 1η [χὺ] 6. ΑΕ6 8] Ὀ] ἰΐ νβ 5ὸ 8.1 ἃ] ΟἿγν Ιτἰπῖ 
ΑἸ ΓΒὶ 8] . 

9. ολεϑρον ο. ΒΡΈΡΟΚΙ, οἷο (δοουγδία γϑαάϊζ ρο).. 1 ολεϑριον 6. Α 
11. 18. β᾽δὺ ἘρῺ Ομγοὰ Τουτὶ (10 τε ρρὶδῖ ἐηέεγίίμϑ 8. ἐπ ὑπέονίδιιηι [8. 
-.}} [ ῬΕΞΕα 8] ἔδγθ Ομτ' (6ι.1λ080) ΤΏΡ οἵὴ τοῦ 

10. ΡἾΕΓΕα ἐνϑαυμασϑηναι, 118. ϑαυμαστωϑηναι  πιστευσασιν ο. ἀπο 
ΟΠ 8] Ἰοηρα ρὶ ΕΡἢ ΟἿγν Τμᾶγιί 4] (Τ᾿ μβάτίθουι ὑγϑθτῃ μη), ἰΐθτῃ φιΐ 
ἐγοαἑαονιηὶ ἃ 6  νϑ ΒυΥΡ 81 [χἶλι] ΑἸ Υβί 4]... ς (ΞΞ 6Ὁ 82) πυιστευου-- 

συν 6. ταῖη νἱχ τὴῦ, ἰΐθιη ογοάοηξίδιιβ 5 50 σορ 8] [τἷ8[1 [ 81. Ἡδβυ οὶ 

ἐπιστωϑὴ 

11. περι (Εα περ) .. ἢ ΤὨρμοᾶ ργϑθὰ καὶ Ϊ ἡμῶν (Ὁ ἜΚΙ, 8] ὑμῶν, 
ῬΑ καὶ δίῃ ὑμῶν ὁ ϑε. μ.) .. Ὁἢ 80. ἃ 6 Δι 81 δυυυῦτ 4] Ιἅδο οτὰ (86ἃ 

ΒΥΤΟΙΣ 4] δἀά υὑμ. 8. ημ. 84 κλήσεως, ἰΐδπι ὅμα ἢ νὶ γ 8) ΑΚ δ] πληρωσεν 
(ἰΐοια 116. αξιώσεν) [ ῬΈΕΙ, 8] θδιὰ αγαϑοσυνῆς 

12. τὸ ς. ΒΡΕΚΙ, 8] Η] ἃ 6 ρΡὸ 60Ρ 888} δοίῃτο Τῃάγιοα Ὅλ Οος .. ς 
(6.090) αἀὰ χῦ, [μη [χῦ] ο. ΑΡα 8] ρὴ ἔβ στρ βυγυΐγ ΔΘΙΏΡΡ 4] ΟἿ ἃ] 
Απμθτδί 8] [ καὶ ὑμεις (Α ἡμευς) 'δα εὖ χυ... ΚΑ ἔ δ ὁπ 
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11. 

.- - [ἐ 4 Γ ,- 

1 ᾿Ερωτώμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ χυ- 
- “-- -- Ά ἐ -. - », » 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὑτόΣ, 
3 3 Α , ν “- ἐ Ἂν 2." -“ Α Α -» 

1 1 5,3... 2 δἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοὺ νοὸς μηδὲ ϑροεῖ- 

ϑ ἦτε διὰ πνεύ » μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς σϑαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγον μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὦ: 
φ - « ς ε - 77) ᾿ς» 

ΕρΝ6, 8. δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐρέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου. ὃ. μῇ τις ὑμᾶς 
3 μὰ Α ὃ ’, ’ Ο 9λ Ἁ ὅλϑ « 2 7 

ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρύπον, ὑτι ἐὰν μὴ ἔλϑῃ ἡ ἀποστασία 
- - ΕΣ - ἐ « ζ »- 

πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὃ ἄνϑρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς 
᾽ , ς- ’ δε ; 5 ἃ ; ’ 

“θαπ 1, 8. ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ παντὰ λεγύ- 
ν [4 [4 ᾽2.ϑ κ᾿ 3 Ἁ Ἁ ακὴ πα ’ 

μενον ϑεὺν ἢ σέβασμα, ὠστε αὐτὸν εἰς τὸν ναῦν του ϑδϑου καϑι- 
᾿] ἢ [2 ᾿Ὶ σ ψφ ,ὕ 3 ᾽ σ 

λοι τ, .. σαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν ϑεύς. Ὁ Οὐ μνημονεύετε ὅτι 
.᾿ - “ ἊΨ Α “- Υ 

ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; Ὁ καὶ νῦν τὸ κατέχον οἵ: 
- ΑἉ - -. ζω 

δατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφϑῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαντοῦ. καιρῷ. 1 τὸ γὰρ 

11. 1. Β ΒΥῚΓΡ οἵ ἤμων Ργ | ἐπισιναγωγῆς .. Καὶ ἐπι γῆς Ϊ ἐπ αὐτον..Κὶ 
εἰς αὐτον (οτὰ εἰς 84), ΗΙρ»4 ἐπ αὐτῆς 

Ὡ. Καὶ οἴῃ εες | νοὸς .. ΡῈ 8] ἃ ὁ ἔ νᾷᾳ (βεὰ ποῃ ἔυὶ 4] πδς 6) ΒΥΥ οἱ 8.1Ρ 

Οὗ 8] ρὑγρὶδὶ δἱίᾳ (βου Τοτὲ Αὔρ 41]) δᾶ υὑμων [μηδὲ 6. ΑΒ0" (ἰΐαπι 
μηδὲ δ. λογου) Ε (Ρ αυδίογ μηδὲ, Βορα Ἐ᾿ μητε ἰοτγίΐο Ἰοςο0) α Ογ..ς 
μῆτε 6. ὉΛἜΚΙ, 8] οασῖθ ρ!6ῦ ὑρΡ τὰ | Ὀ" 8] οπι ἦ [του (Εα ΠαιιΡΑ 3 
ΤΊΡῺ ο10) κυρίου 6. ΑΒΌ(Ε ὍΕΟΙ, 8] ἴοσϑῖδ 1 νῷ ΟΡ 588 δυγῆΐ 4] πὰ 
Ον ΗἰρΡ Ερὶρῃδ78 4] μὰ ρρίδι,, ς (ΞΞ 6 52) τ. χὺ 6. ΡΠ Ε δ] Ρ] ρὸ 8] 

8. Β (ἰοβίε Β{]) 8010) 11. οτχὰ ἡ | ἀμαρτιας (Οτό Ἐπ5Ρ 5395 ἨΡ Ογτγὴγ 
οἁ (ἢν Τηάγιβ ΠδιΏΡΔΙΒΑ 4] Ιγίπὶ 4] ρ1η)... Β 8119 600 58} 8]68 Οτξ 
(ςοτίθτιββ 8114 ριθἀὰ 4114) ΟΥγθγ358 ΤγΆγὴ 4] Τογὶ (1 ἀοϊέφιιοηέίαο, 1 ἀεϊϊοίῃ 
ἰΐθιῃ (ἐπέ ψιαἰέ8) Αταυτϑίθὰ Ατηρ ἀνομίας 

4. Ῥα Οτϑ!!ᾳ (6648 ὑπεραιρ.) ΗἿΡΡ̓Ῥτοςορ: πίς ΡΒ2,315 ἐπαυρομ. [ καϑισαν 
ς. ΑΒ" 4110 4 νᾳᾷ (χο νάϊν; ροβί 8εαεαὲ αὶ 64) 600 588} δοίυϊ" δγῃ 
δ΄Θ Οτἕὅ Ηἰἷρρ Αρο]]ἕπ ἃρΡ Ηΐογϑ,690 ΟΥγ ἢγ338 Ονγ δάογϑοθ Γ[) 3 γῃ ΡΑΤΘΗῚ αἱ 
Ῥῖὰ [σίμὶ Τοσί ΟΥρ 8] ρῃῃ... ς (ΞΞ ΟΡ 52) ρῥγϑϑῖῃ ὡς (ΕΟ ἐνα, σ᾽ κἢ 
ϑέὲον ὁ. ΡΛ ἜΡΟΚΙ, 4] ἸΙοηρα Ρ] Β.Υ ΒΥΓΡ 6.Ὁ Δ7ΙΡ ΟἿΣ (οὐὴ ΟἿγ 1080) 
Ογγεῖδρ 188 ΤῊ ἀγε3 (4013 εὐσελϑοντα βῖπα ὡς 8ε.) Οδοείχι- ᾿ΐρϑιῃ 4] 
ΤὨΡΒ κἀά ροβϑί καϑισαν | αποδεικνυντὰ ᾿ς. ΒΡΈΚΙ, 8] Ἰοηρα οἱ Οτῇ 
Ηἱρρ Ογγ εδἰδρῃιϑ8 Τῃ γί, 4] τὰ... ΑΡΒα 8] ἔεγοῦ ΟΥὐἱ Ογγδάοσϑοθ Ονς 

ἀτὰρ ΤΙ άτιδ ΠΔΙΉΡΘΥΘΤ χγυοντα (86 ἃ -διγνυοντα, Βα -δικνυοντα) 

ὅ. εἐτι (Ε6 αὐτι) ὧν... Ὁ Ὲ" Απιδτϑὲ ἐτὸ ἐμοῦ οντὸς (ΑἸαδχβὲ πιὸ αὐλις 
αγμια το8 ἀρεπίε) 

6. εαυτοι!... ΑΚ 4] ἔογο 10 ΟΥξ ΟΥΥΌΣ ΠΔΙΩΡΑΙΒΙ αὐτοῦ 
1. Ἑαὰ εὡς αν 
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ὔ "» - - ’ ᾿ 

μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕος 
Ἂ Α " ’ ν» 

ἐχ μέσου γένηται ὃ καὶ τότε ἀποκαλυφϑῆσεται ὃ ἄνομος, ὃν ὁ "Ἔετι, «. 
κύριος Ἰησοῦς ἀγαλώσει τῷ πρεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ 

’ - -- .- τ ᾽ 

καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9. οὐ ἐστὶν ἡ 
’ 2 - ΄“ ’, ΑἉΑ 

παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις 
ν᾿ ΩΝ -.ν 

καὶ τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυ-" ὃ. 3, 1. 
Ὡ 2 3 τ Α 3. ᾧ “- 2 ’ 2 984. . Α ᾿ 

μένοις, ἀνϑ ὠν τὴν ἀγαπὴν τὴ» αληϑείας οὐχ ἔδεξαντο εἰς τὸ 
Νὰ ᾽ ’ὔ “ἜΣ: Ὧϑ ’ ) - . Α 5. » 

σωϑῆηναι αὑτοὺς. 11 χαὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ ϑεοὸς ἐνέργειαν 

8. ᾧ (εἰ. ΟαΌΤ 52) ο. ΑΕ ΕΟΙ ἡ ἃ] ἔργο ἰδ νρ οΡ 858 βυγυΐ Αὐτὴ δοῖῃ 
Δτ9 8104 ΟΥϑΣ1 οι (εχ εἀὰ δηίε 6] γι 6)}»668. (Ολγίβειιϑ, Ηρ} ἂρ ΗΪ6γ) 
ΑΙἴ.538 (κχ οἂὰ ρ]; οοα 088 ὡς χε ἀποκτενεῖ, ἰθΐᾳαα Ποχαραίγοβ δάμο- 

ἰαῖ : σημείωσαν ὅτι τὸ ῥητὸν οὐ κεῖται νῦν οἴτως ἐν τῷ ἀποστόλῳ, 
ἀλλ᾽ ὃ κύριος ἀνελεῖ τῷ πν. τοῦ στόμι. αὐτοῦ. ἔοεκε δὲ ὑπὸ τινων τὸ 
τῷ χὶ ἐκβεβλῆσϑαν οὐκ οὐδ᾽ ὃ τι βουλομένων. τοῖ' δ᾽ οὗτως ἐξ ἀρχῆς 
παρὰ τοῦ ἀποστόλου γεγράφϑαι σημεῖόν ἐστιν ἐναργὲς τά τε ἐν- 
ταῦϑα παρὰ τοῦ ἁγίον τούτου πατρὸς εἰρημένα καὶ τὸ ὁμοίως 

προσενεγκεῖν τὸ ῥητὸν τοῦτο τόν τὲ ϑεῖον Χρυσόστομον ἐν τῇ πρ. 
ϑεσσ. ἐπιστ. καὶ τὸν μέγαν Βασίλειον ἐν τῷ α' λόγῳ τῶν ἀσκητικῶν᾽ 
ἀλλὰ καὶ παρὰ Ρωμαίοις οὕτω κεῖταν τὸ ῥητὸν ἐν τῷ ὕφει τῆς ϑείας 
γραφῆς.) ΕΡῊ Οοηβιῖ»53,. Ογγζϑοιτθὺ ΟΥγανδ οχολάδ ΒᾺ5 Ομν Τμάτγιὶ 
ΒΒ6Ρ 4] [τἰπι2 Τογὶ ΗΙ1] Αὐτὸ Απιδυϑὲ Αὐρς Ηΐον886Ρ9 (ουδῦδὺ8α οχ Ηἷγ)» 
οἱ Αρο!ΐηαγ) 41 {Πδιηρδιδη1 Γγἴπι1 ἘΝῚ] τὸ χε, Οὐ" Ή3,)" ὁ ϑὲεος). Ῥγδθ- 
ἰοτοδ οχ ΥΥἰ8ὲ δἀ ἀϊπηυϑ ἤδδο 9 1ὴ οὐδ οοὐϊοὶβ 14. Ιδοοῦὰ8 ΕἸΔΌΣΙ ἢ0- 
ἰανὶ : ΝΙοοΙΔα8 Ουβαπαβ Οαγάϊηδ δ: Ναοβίογιδΐ ἤονὰβ Οἱ 0} 118. ἰνΐο 
οοτγαρθγαηί ἀ6] οηἴ68 ποιηθη Ζ7έ8ι8, ααοὰ δη(ίᾳαδθ υΪ0]}86 δΔη 16 Βο]ι8ηιδ 
Βουϊρίδα βαθϑηΐ, 4188 6ὃχ Οοπβίβη  ποροὶἑ ἰγδυβνοχὶῖ οἷς... ς 49. οἵὴ 
ὁ. ΒΡ ΤΕ Και" 4] Ἰοηρθ Ρ] ΔῚᾧΡ 8118 ΟΥ"ηδῦθ (οχ οὰ, 1)0181.) ίδο Ογν 
Ὦγ (εχ δά. Τουϊιέ6) Τῃάτι! Πδῃΐ (ἃ ἃ. 1.) Οες (εἰ. 010) Ιάὰς [ ανα- 
λωσει ς. Ὁ ἜΚΙ, 8] Ιοπβ8 ρ] ΟΥ"θῦ6 (εχοδά Ρ]) ΟΥτᾺΓ ὀχ Βκ81 (ἢν δὰ 
ἢ. 1. (ἴχε ρὲ ἐο8) Τάτ Σ Ὅδι (δὰ ἢ. 1.) Οδος ΤᾺΡΆ (ἰχὶ οὐδόν), ΟἹ 
ἢ ανελὲν 6. ΑΒΡ "7 8] ρ᾽υδῖ9 ΟΥ" θεὲ Μαοὸ Ογγιτβὴθ (94, Το) 
Αἰμιδ28 (τη88 8] ἀποόχτενει, ἰΐϑηι 80}}01) ΘδιῃΡΓ847 Α] τηῦ (αγνελὲ ΟΕΧΧ, 
πόσο ἰδὲ αναλωσει)... Ὁ νἀϊγνᾳ 67." ἀνέλοι (16 πὶ ΟΥ “57 1331). (Γοἵθ- 
τὰπι ἱνρ [τἰπὶ Τοτὶ Ηἰἷρρ οἱ Αρο]]ἕἔῶι ἂρ Ηϊον ἃ] ρμὶ ἐμἰεν οῖει] τή ἐπι- 

φανεια (Α -»νιὦ)) .. Ὁ" Ογτῆγ Ἴχϑάά 8114 τὴν ἐπιφανειαν 

10. αδικνιας 6, ΑΒΕα 84] Οτὸ Ογγνϑῆθ Πρ ΡδγβαΤ͵ ς (609) ρμγϑϑῖι τῆς 

ὁ. ῬΕΚΙ, 8] Ρ] Ηἰρρ Οδγ Ὑπαγί αἱ ] τοὺς 6. ΑΒΌ Ἐα Δ] ἰΐ νᾷ 600 ϑ898}" 

δοίμαϊς Οχῦ Ογνδν ΤΙΩΡΑΓΘΗΙ [γἰπὺ 4] τὰ... ς (ΞΞ 65 852) Ργϑθπὶ ἐν 

6. Ὁ ἜΚΙ, 8] ρὶ βυγυίγ 4] ΟὐἹ Ηΐρρ δ] πὶ | αληϑειας (6[. Οἵ 8] πιὰ 

1τἰπὶ Ογρ 8]).. "Ὁ Ἐ" ἃ ὁ δὰ χὺ ([πὲ} ἀε) [ Ἐὰ ἐξεδεξαντο 

11. υ" 61." νν πὰ ΡΡ αἱΐᾳ οι χαν | πέμπει (α΄) 6. 480" (πένπ.) Ὲὺπ 

67."" δὶ ἴα 4] Οὐϑ ν6]8 Βα8 Ουσῆγθ ὈϑΙΏΡΑΓΒΗΤ 01 οχοαά Ρ] οὐ ΑἸ δὶ οχ 

«ἀὰ τὰ Απηδτβίθ ἃ (β6ἃ ποηῦθῃ).,.. ς (ΞΞ 52) πέμψεν ὁ. Ὁ ΛἘΚΙ, Δ] ΡΙΕΥ 



1 ΤῊ 8, 19. 

512 2 ΤΗΕΒ5. 2,12. Ρογβανογσδηάυσῃ πὶ Ὀθοηα 46. Ὑοίυηι. 

» - " Ψ - 

πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἕνα κριϑώσιν 
: . , - Ὁ Ψ 3 ΄ὔ 2 χρὴ 

ἅπαντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ αλλ᾽ εὑὐὑδοκησαντες ἐν τὴ 

ἀδικίᾳ. 
. -. Ι κῶ, - - ᾽ Α 

15 “Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν δὐχαριστεῖν τῷ ϑεῷ πάντοτε περι 
( - ) ΝΣ ᾽ὔ « Α ,ὔ σ ε - ς Ἁ 2 2 

ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἴλατο ὑμᾶς ὁ ϑεὸς ἀπ 
δῸ 3 [2 - Ά 93 [2 

ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ σιίστει ἀληϑέειας, 
- - , « - ΕῚ ’ 

14 εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ δὐαγγελίον ἡμῶν, εἰς σεριποίησιν 
- - - - “«-- Ψ - 3 ’ 

δόξης τοῦ κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 1Ὁ ἄρα οὖν, ἀδελφοι, 
’ Α - ᾿ ’ [Δ] 3 4 Υ͂ Α ᾽ 

στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδύσεις ἃς ἐδιδαχϑητὲε εἴτε διὰ λο- 
» ΝΞ ,“.«ς ἊΝ . ἐς ; ς “Ὕ,Σ) 3: 

γου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν 106 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ἴησοὺς 
" ΝΣ: 3 Α Ὶ ς - « 2 4 - Ἁ Α 

Χριστὸς καὶ ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς 
, ᾽ , - , 2 ᾿ , ΄ 

παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαϑὴν ἐν χάριτι, 1 παραχα- 
- Ἁ Α 4 

λέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ 
ἀγαϑῷ. 

ἃ ε ἔρ νρϑὰ οορ βυυῦυῖγ 4] ΟΥ' (ν61]32 βεὰ αἴγοᾳ ἰοοοὺ ΥᾺΣ 185) ΗἸρρῆ 

ΤΠάοτνλορ Ογγίμθβδο, Ε100.302 4) τὰ ᾿γἷΐ Ογρ 8] [Εὰ 8] οἵχὰ αὐτοῖς 

12. απαντ. ο. ΑΒα 8] ΟΥ5 ΟγνΐοιϑοςΣ ς Πη παντ. ὁ. ΒΡΕῚ, ἃ] 9] Οτἱ ἃ] 
ΡῚ [Κὶ πιστειοντες ] αλλ: ἰΐα ΑΡΕΕΟΙ, 8] οογία γ]ὸῦ Ογϑ οἷο .. Β Οὐ 
αλλα | ἐν 6. ἈΡἜΚΙ, 8] Ἰοηρα ρΡὶ 600 ΒΥγ8}Γ 4] ΟΥΣ ΟἿγ Ὑμάτεϊ Ὁ διηὶ 
δὶ Ογρ3 (δἰδὲ ρίασεηπὲ ἴη) Ηΐον (σοπιρίασμογηξ ἰδὲ τ)... ΟὉὉ Τ1.π οἷ 6. 
ΒΌ ΕΟ Αἴ 1 νρ βΒ8ῃ Οὐ Ηἰρρ Ουγλγ288 Ογνίοιϑθ2 4] Τρΐμς δ)ῖα Τδτί αἱ 
(ὃ νε τἶμι οἷς οοπϑεηϑογει ἐπ χωϊαξὴ ᾿ 

18. υπὸ (Ε απ, Α 8] Δἀἀ τοι) κυρίοι (Ε6 -φιὼ) .. Ὁ" ἃ α νρ αἱ ρρἰ δ 
8]1ῖα ὑπ. ϑεοι [ ἐελατο (60) ο. ΑΒΌΕΕ (δατο) ΟΣ, ἃ] δὲ απἰάδπι αἱ 
γναΐν τυ Τμάτιοά ς ειλέτο 6. Καὶ Δ] "] ΡΡ τη (υἱ δα 1 5.π|) [μας .. 
Ὁ 4] ἃ 6 δι ὅι μ8] δἱ ρρἰ δὲ δ]ῖᾳ ἡμας ] απ ἀρχῆς 6. ΑΒΕΚΙ, δ] μ]εΓ 
ῬΡΒΤ οὐἰδί τὰ .. ἴῃ ἀπαρχὴν Ο. ΒΕᾺ 8}8 ( γρ' Βγ.ῪΡ 14.133 Ογγίμοβϑο 
Βαπθοπὶ (ωσπὲρ ἀπαρχὴν) Ατὶῦ Ρεὶ Βεὰ 

14. εἰς ο.. Ρα Δ]7 νν Α]ῖᾳ ρρἱϑί 4]1ηὴ δὰ καφίυμας 6. Ὁ ἜΞΒΟΚΙ, δἱ ρ]εῦ 
Β Υρ' (0Ρ βυγυϊ ἃ] τὴ ὑρΑΥ οὐδ τηὰὰ.. ἢ ἡμᾶς 6. ΑΒΌ" 81] ρϑδὰς ἃ 
6 ἔἼάας ᾿ 

16. παραδοσεις... Ὁ Ε" ἃ] ἀ 6 ρρ᾽δῖ ρᾶυς δἀὰ ἡμῶν (17. υμ.) 

16. ἐὶ χὲ 6. ΒΕΡΟΚΙ, οἷο... Α ὕἴξ 0 χε: ἰΐα ἴῃ, Β χ ἕξ .. 4δ. οχὰ | καὶ ὁ (οτι 
ΒΡ ΚΑΙ ΟΠ γθ0561) ϑὲ. καὶ (ΒΟ ἘΔ 8] νυν δ᾽ῖᾳ ρρὶ)ϑὲ δ]ῖᾳ ὁ ῃγχγοὸ χαὴ 
πα. ἡμῶν: ΐπο ἴῃ καὶ [0] ϑε. ὁ π. ἡμ. οοπῖτα Αὐ (ὁ ϑὲ. ἴδ Ὁἢἢ 
Ε (Εα οεογία ὁ ϑὲε.) (Κ οὐσία καὶ πατ.ὴ , Δ] Ρ]Ὲῦ ἃ ὁ νβ (εἴ. δτὴ 4] ρ]) 
0 ΒυΥΡ ἃ] Οἢγν Ὑμάτγί Δ] Αππὸ Απιθδγβί δ] .. ἀϊ8' 4] μῦς | Ἐὰ ανωνεὸν 

17. ἕαὰ παρακλησὴ (6 ε Βαρτα ἡ ῥΥίογθ ροβίίο), Ὁ" παρακαλεισϑαε} α 

ἔν 4] πιὰ τας κα. υμ. [ στηρίξαι (Ρα -ξη) 6. ΑΒΌ ΕΓ Ἐ6 8] ἔδτοῖθ ἰἰ 
νῇ 80 βυγῦῖγ 4] ὑρδῦ δῖα οὐδὲ ς (ΞΞ Θ000 52) κἀά ὑμας ο. ΛΕ ΕΙ, 
8] Ἰοηρθ Ρ] “0Ρ 8] Ὑμάγί 4] [εφγ. κ' λογ. (6 0") ο. Αβρξιῖ, ἃ] τὰ ἃ ὁ 



Ῥγοθνδηρ. ργθοδπάμη. σαν θηάσιη ἃ αἰ 88ο] 8. 2 2ΊΤΒΒΒ5. 856 5618 ̓ 

11. 

1 Τὺ λοιπὸν προσεύχεσϑε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος δῖ δ δ ια 

τοῦ κυρίον τρέχῃ καὶ δοξάζηται καϑὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα 
ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνϑρώπων᾽. οὐ γὰρ πάν- 

τῶν ἡ πίστις. ὃ πιστὸς δέ ἐστιν ὃ κύριος ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ 
φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 πεποίϑαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
ὅτι ἃ παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. Ὁ ὁ δὲ κύριος κατ- 955» το. 
ευϑύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ καὶ εἰς τὴν 

ὑπομονὴν τοὺ Χριστοῦ. 

6 Πᾳαραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ϊ ὩΣ 1, 

᾿ησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσϑαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως 

περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδυσιν ἣν παρελάβοσαν παρ᾽ 

-- 

ν᾽ 8Ὸὸ (ῸΡ ΒΥΡ ἃ] ρρδτ εἰἰδὲ γηὰν.,. ς (ΞΞ 82) λο. κ. ἐργ. 6. ΕΟΚ ἃ] ρ] ἢ 

θ᾽ 5.1 8] δὴ 

ΠΙ. 1. ἑὰ οἵχι τὸ [ αδελφοι: δῃΐῖο προσευχ. (6 4] ἢ ρὶ νβ' ὁ0Ρ βυγῆῦῦ 41) 
οἷ ροβῦ ἡμῶν (0Ὲ 78. ἀ 6 ρ0) ρομἶΐϊαν | χύριου .. Εα 8] νῃ (6, δ ἀ6- 
τηἰὰ 8], 864 ποὴ ἔπ 4}} ΟἸυπιΌ501 ὈΪ8 μρ]δῖ Α]1ᾳᾺ ϑέου [1, 8] τρέχει καὶ 
δοξαΐζεται [Ἐα" δοξασϑηταν 

8. Ἐὰ βᾳὶ Γχ" 8] οὔχὰ ἐστιν, ἰάθιη οἱ ἀ 6 ἔ νβ 8] ν. 3. δῃίθ ἡ πέστ. δαὰ] 
κυριος 6. ΒΡ ἜΚΙ, Ἀ] ἔδθγθ οὔθ ἅτ ἀθυηηϊὰ ρΡῸ ΒΥΓαΪΓ 8] τη ΟΥγμ68389 
αἱ τὰ ΗΪοΥ... 1 ϑέος α. ΑΡἾΈΑα 171. ἴὉ νρ (868 ν]ά6 δηῖ6) 600 Δ πα 

ρρ δῦ Πα 1 ος .. ἃ 4}3 Β.ΥῪΡ ς." Δ] διυεινοοδῖ βαα καὶ [στηριξει ο, ΑΕ 
Κι, Ἀ] αὐ να οὐὴι .. Β στήρισει, Ἐα τηρὴσεν 

4. παραγγελλομεν ς. ΒΡ. 17. ΟἿ δ" ἃ ε νρ (οἴ. δὰ ἣι 81, βοη ἀθῃηα 8]) 
Ομ οι ΑἸηὈγϑί Ροὶ ἃ]... ς δἀὰ ὑμῶν ὁ, ΑὈ ἜΕΟΘΚΙ, δὶ ρῥὶοῦ ἔν ρὸ 
(ΟΡ 5γυγ ἃ] Ὑπᾶάγίὶ πὶ 8]. [ἴϑῖ χαν (ς. ΒΡ Καὶ Αἱ ρῥ]οσ ἔρ νᾷ βῸ 
ΒΥῚΡ δ ὑΡὴ πὰ; Αδ" ἃ 6 60} ΒΥ 8] οἵ) πονέντε (600 5.7 7εοϊδί 8) καὶ 

ποιησετε (Οὔ -σατε, σοΡ 7αοίξἐ8. Ἐὰ Α15 οἵὰὴ «κ. ποιησετ.» 8 Οἵὴ κ. που- 

εἶτε) .. ΒΕ6 δὶ ὕγδϑιῃ χαὶ ἐποιήσατε. Ἠϊηο]1.η παραγγ. [ὑμὲν καὶ ἐποι- 
ησατε καὶ] πονειτ. κ. ποιῆσ. 

ὅδ, Ἑὰ κατευϑυνὴ [υμ. (α" ημ.) τ. καρδ. .. ΒῈ νν ριὴ τας χα. υμ.] τὴν 
866 6. ἴτπ6 ΟἿ ἃ] ρ] ῥὑ»ῈΤ μιὰ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) οὶ 6. τηΐῃ νἱχ τὰ 

ὃ. Ε παρα:σγελλομεν, α παραιγγελλ. [ τοὺ (Εα οἴη) κυρίου ς. ΒΡῈ" ἃ 

6 Παιηρᾶγοθυ ΟΥρ' (4|101] οἵα δἷ. κυρ.)..ς δᾷὰ ἡμῶν, χὰ [ημ.] ο..ἃ 
Ὁ ἜΤ ἜΘΕΙ, δἱ αἱ νὰϊγ ομηη ἔ αὶ νᾷ αἱ αὐ νάϊγ οἴθὴ Ομν Ὑπάτγιὶ ἃ] Ουρ' 

Τμοἱ Αἱ 1 ὈῈ ἔν 80 (ΟΡ 8] ΟΥΡ ἃ] πεέριπ, αταχτ. [ν .. Ἐαὰ ἡ Ϊ παρε- 

λαβοσαν (ρ" ελαβ.) ο. (ἰΐὰ εἰ. 60) Αὖὐ Βαβυΐβ οχτβ8 (ἀ6 ὑδρὶ 2, 9. 

οἱ σϑρ. ὃὉγ. 30.); ἰΐθπα ΘὉ΄ 52 παρέλαβον ο. Ὁ εΥΓΕΚΙ, ΑἹ] οὶ νν πὰ 
ΡρδΓ οὐδὲ χηὰ .. ς (ΞΞ αὖ 532) παρελαβὲ ς. υνἱῃ ΥἹΧ Ὧι ΒΥΤ .. Μὴ -ῥβέετε 

Τιδοπεκυοκν. Ν. Τ᾿ Ἑάϊε. 1. ὃ Β 



51 ΤΉΝ 5.ὃ, 17. ἘἙχοωρίυ Ρδυ]. Οομίσα αἰ] 5βοϊαίοβ. 

᾿μῶν. ἴ αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἥτις νι, . ἡμῶν», ὦ αὗτοι γὰρ οἰδατε πὼς δεῖ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς, ὁ τι 
, ΄ - ᾿Ι ᾿ Α 4 » ’ δΑ 

χτήσαμεν ἐν ὑμῖν», ὃ οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινὸς, αλλ 
ν-“ - " 4 ΝΣ 

1 Τὰ 2,5. ἐν κόπῳ καὶ μόχϑῳ νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἔπι- 
1 0σοθ, .. -) ᾿. ΄ ᾿ ΤΣ γὴν ν μ᾿. ΠῚ Η μ ᾽ ἦα ἕωυ- μεῖς φαρησαι τινα ὑμῶν 9 οὐχ ὑτὶ υὑχ ἔχομεν ἐξουσίαν, αλλ ί ὥτν 

Ὶ “- « ὡς ἊΝ - “ῳ 

τυὺς τύπον» δῶμεν" ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς. 10. καὶ γὰρ τε 

ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦ λλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ ϑᾶλι ἣμεν πρὺς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν υμῖν, ὁ ς 
.- ΝΣ» ᾿ ’ , “- 

ἐργάξεσϑαι, μιδὲ ἐσθιέτω. 11 αἀκούυμεν γαρ τινας περιπατοῦντα 
ς»ρΡὃ .] Α . » Α .--- ’ ὃ 

ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μι δὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους 
) - " ’ Ἁ τ 3 ’ 

12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ 
3 - σ -,.»ῃ ᾿Ὶ « ᾽, 3 Φῳ- ᾿ ς - Ψ 

]Π|συν Χριστῷ «νὰ μετὰ ἡσυχίας ἐργάςομξνοι τὸν ξαυτῶὼ» αρτον 
’ «. - , ᾿Ὶ 3 ’ . 

64 ὁ, 9. ἐσϑίωσιν. 18 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐνκακήσητε καλοποιοῦντξες. 
᾽ ΄ - «. - Α - - - 

1:1 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λύγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦ- 
“-- ἉἯ 9 - » κ - Π 

1 00 δ... 10» σημειοῦσϑε καὶ μὴ συνανραμίγνυσϑε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ᾽ 1 καὶ 

ο. ΒΕ6 8]3 (( φιαπι ἀςοορ βιϊδ ἐ για 520 δΥΥΡ 4] ΤμάγιΪἷ Απίομϑο ρρἰ (3 
[Β αἀφ ημων, ὨΑΡΆΓ εἴ ημ. 

8. Κα οὐτε [ ἐφαγομεν .. ἃ] ἔεγοϑῦ ατηΐ Αὐλτβιθα (βθ ἃ ἤομ 88) ελαβο- 
μεν νυχτα χκ. ἡμέραν 6. ΑΌΈΚΙ, ἃ] ἸΟηΡ6 Ρ] ΡΡ τὰ .. Τὴ -κτος κι -ρας 

ς. ΒΕ6 Α1ὅ ΡβΒ- Αἰ ἢ 829 ΟἸγοά Πδιοῖ 

10. τ" παρανγελλομεν, ἘΝ" (ἢ παρεγγελλομ.) α παρηγγελλαμεν | οι' .. 
Ὁ" μὴ 

11. περιπατ. ἐν υμ. αταχτ. ς. ΑΒ (Βοδίαπι ἐν ὑμ. ατ. σερε7τ. τα 816 0- 

: ἴ4588 Δῖδιο ἀοιθηΐθ) ΕΟΚΙ, οἷς. ὉῈ ἃ 6 ΟΡ ΒΥΥ δι ΡΑΥΙΘΟΤ ἐν γι. πε- 
ριπ. ατ. (Βγγ 1)8πι ατ. περιπ.) .. νᾺΥ ἃ] ρδις 

12. Ῥϑτους δὲ τοιούτοις παρανγελλ. (-γγ-- 'ι. }. Ἰπἰδοίυ τη τηδη 811 8. ΘΟΥτ.) 
ἐν κυρίὼ τ' χῷ (0 "Ὲ" χυ, αἀοιπϊὰ σορ οπι) ὁ. (6) ΑΒΌ ΕΓ Εα 17. 81. 

11. 80. ἴτ νβ 50 οορ 8] 1) ΡΆΤΟΟ μρυΐαι ς 49, δια τοι κυρίου ἡμῶν 
τ χῦ τ. υΕ ΚΙ, Δ] Ἰοηρο Ρ] δυγθγ 4] ΟἸν ΤΒάτγι δταὶ (δὰ ἢ. 1.) 

Τρ Οδὲ (:: 1 ΤΙ’. 4, 1. ἤθῆιο δία οἵ ὑγῸ ἐν κυρ. τὸ ἱῃναχὶε; π1}}110- 

τη Ϊ 18. ται] πιϑρὶβ ἐσ 88 δδί ἰοουτίο παρακ. δια οἷς ἀυδίῃ δἰ ίογδ: 

οἵ Το 1ὅ, 80. 1 Οο 1, 10. ἢο 12, 1. 2 Οο 10, 1. πος ἤυποϊὶ ]Ἰδοῖῖο κΐ8 

1ος 5) 

18. ἐνκακησὴτε (ἐνκ. ο. ΒὯ͵ η 49, ἐγκ. 6. Α 8]: οἵ δὰ 2 Οὁ 4. 1.; Ὁ" 

ΨΟ͵ΓΟ -κακεντε) 6. ΑΒΡ" 8]... ς ἐκκαχ. δ. ὑἜΕΒΟΚΙ, 8] Ρ]ῈΓ (Εα -κη- 
σεται, Ἰ)ϑῖα -κακειτε) [Εὰ 41] Ομ γϑιᾳ καλὸν (41 ΟἿγχ τὸ κα.) ποιουντ. 

14. Καὶ τὸ ὑτὸ τις [ ἥμων .. 8] ἔδγϑῖο δϑίἢβ ΟἿγ δρ ΤῊ] ἶ8 δὲ ἔρβε ΤῊΡΒ 
ὑμῶν  Ἐὰ δὲ ἐπιστολὴς, τῇ ροβὲ τοῦτον μοι] καὶ 6. ὈἾῬΘΚΙ, 8] ἔδγθ 
ΟἸΩη ἔκ νῷ ΒΥΓΠ 4] ΒΔ8 ἃ] τῶι Ααιυγαὶ Αὐρ880Ρ8 4]... ΟὉ001,η οἷ 
ὦ. ΑΒΌΛΛΡΟΙΝΛῈ 17, ἃ 6 ρὸ οορ ΟἿγ Τοσὶ (ἀ 6 μὲ ποη δοπιπιϊβοδαπιϊηὶ, 
80 Τεγί πὲ οοπιηιῖδ6.) 1 μη συναναμιγνυσϑαι (-μισγεσϑαν ὈῈ, βΒ6ἃ Ὁ" 
οἰ Ὲ7 -σϑε) ο. ΑΒΡ" (ἴοι οογία -σϑαι να; 17.) ἃ 6 σὸν γχο Τοτί 

1ὅ. Ὁ" ἃ 6 Τεγί δὶ οὔ χαὸ [ Εὰ ἐκϑρον 



Νοίδ ρσοηαΐηδα δρίβϑία]δο τηϑηὰ8 8]. 2 ΤΗΕΞ ΚΝ. ὃ, 18. 51 

μὴ ὡς ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑε, ἀλλὰ νουϑετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 αὐτὸς ττὰ δ, 38. εἰς 
δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παχτὸς ἐν παντὶ 
τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

11 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ (οἱ «, 18. οἱε 
ἐπιστολῇ οὕτως γράφω. 18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χρι- ττὰ δ, 38. οἷο 
στοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

--..-.--.-τΘὉθὃὖ..-. 

16. χυριος .. Εα 418 ᾳ νρεϑῖὶχ εἱοἀὰ δ!ῖᾳ ΤῊρὨΪδὶ α)ῖᾳ ϑέος [ἃ 67," οἵὴ 
τὴν ᾿ τρόπῳ ο. ΑΥἾΒΌ ΤΠ ἜΚΙ, ἃ] ἔεσϑ οἵη ΒΟ οορ ἃ] ταὶ Τηάτὶ Τδπὶ 
81] (Ατιρ δοηο) .. α΄ πῃ τοπὼ α. ΑἸ ΟἾΕα 413 ἴὃ νρ ροὸ ΟὨγιμοηί (Ἰηνΐ- 
ι18 αὐϊάρτῃ οἀὰ δὲ οδαἀὰ ρῥγ]ιοσὶῦ, 86 ἃ οογητὴ ἀοοαδί 815 6886 Ιαροπάμσχῃ, 
μδθοὶ απίτα: πανταχόϑεν βοιΐλεται εἰρηνεύειν) ρρὶδὺ - 

18. Εα αὶ ολὰ μων (ΒΥΥ͂ οἵη τ. κι. μ.)  ς (6090) 1η δὰ ἴῃ ἢ. ἀμὴν ὃ. 

ΑΡΈΣΟΚΙ, οἷο .. οπὶ 6. Β 17. 44. 617." 116, μι Πδ7] 10] 41] Α{476 (ςογίθ 
δου 864) ΟΠ γΠ080 8616] ΑἸ χδὲ 

ΘΟΘΒΟΥΙΡΙΪΟ: ΒΓΡΕΕΟ 8] ρὸ ϑϑίἢῃ σρ. ϑεσσαλ. βί(ρε 8ο δάὰ ἐπληρωϑὴ 
ΕΘ Ργϑθιῃ ἐτελεέσϑὴ, ΘΕΕα ρΡογβ αρχεται πρ. τιμοϑεον α), ἰΐοιη 88- 
ἀϊῖο ἐγραφη (Α οἴῃ) απὸ αϑήνων ΑΒ Κ 41:1, του αγιου αἀποστ. παυλ. 

προς ϑεσσαλ. δευτερα ἐγραφή απὸ αϑήνων .. ἴα εαρῖ. αὐ ἐμεδβαῖϊ. 1]. 
ἴπο. α( οοἰοβϑϑόη868, ἄτὴ εαρϊοϊξ αὐ ἰὴ ε88ϑαϊοηῖοοι868 866. Ῥοβίθδαιι! 6 86- 

αυἴΐαν ἐποίριέ ορ βία αὐ ἐϊπιοίδοιηι͵ ἃ αὐ ἰο88αἷ. 7]. (δ᾿ δαὰ ϑ8ογίϑοη8 

αὖ αἰ)ιοηιῖ8) 6» ζοῖς ἐμοεΐρεξ αὐ ἐἰηιοέδειπι 1.,) ἵ αὶ 6α». αὐ ἐλπεϑδαῖ, 11. ἵπο. 

αὐ ἐϊπιοίϊι. 1... ς πρὸς ϑεσσ. δευτέρα ἐγράφη '᾿ἀπὸ ἀϑηνῶν (α. αϑ. Α 
Β᾽ΕΙ, 8] γὶ] ἀἶ σΟῸρ ΒΥΓΡ ΔΓΡ 4] Τῇάγε ΕΠ] 4]; οοηίτα 6 Ζαοάΐοεα 
Ῥιίάΐας βγνὺ Ἐθδα͵εβιι, ἀπὸ ρωμῆς 17 ρΙυγοΒνα 8]6 ἃ νηορβ Οδ0). 
Ῥαββίτη δαάϊίαγν οἱ. διὰ τυχίκου (ΒΥ7). δια σιλουανου καὶ τυχυκοι (600), 

δια σιλ. κ- τιμοϑεοι', ΡῈ» Τιμιηι εἰ Οπεϑίηντι. Ῥταθΐθγθα Ὡυταουϑηςαῦ 
στιχοι ρς᾽ (Κι, ἃ] γ]ὶ ΕἌΤΓΙΑΙ εἴς; 98. ρες΄, ὁορ τπε΄), ἰΐϑτα (αὐ Εα1}8]) 

αναγν. α΄, κεφφ. ς΄. Β ἃ δα κἀ δγιρεγρίι; δὰ ἴα Βοοί 9 Πδθοηΐ. ᾿ 

8.5 



5106 [1{Τ|Μ.1,1. Ενϑηρο 1 δ] 1 οἱἴδ8 ἐποη 68. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

Τί 1,1. ἐς. ΘΙ Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ϊησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν ϑεοῦ σω- 
3, 8. τῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 2 Τιμοϑέῳ 

γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ 
Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

λεε10,. ὃ ἈΑαϑὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος 
τις αν μ. εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἐξερηδιδασχαλεῖν 4 μηδὲ 

᾿ προσέχειν μύϑοις καὶ γερεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις 
παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν ϑεοῦ τὴν» ἐν πίστει᾽ Ὁ τὸ δὲ τέλος 

ΑΚ ἃ] πὰ (Ο0Ρ ἰΐετῃ (ργϑϑῖὴ αρχέται) ΡΕΕα σρ. τιμοϑ. (᾿" τειμ.) α, 
ἰΐθπι ρῸ αὐ ἐλ πιοίπειηι ρυίονῦ ἱποὶρὶξ.. 1, πρ. τιμ. πρωτῆς ἐπιστολῆς 
(-᾽ης -ης 816) παυλου, Βγταῖγ ρρίϑέ. Ῥαιῖὲ αὐ Τῆπι. μὑτίπια.. ς ΑὉ 82 
παυλου τοι αποστ. (αὖ 82 οἵα τ. απ,) ἡ προς τιμοϑ. ἐπιστολὴ πρωτη, 
ς ἡ προς τιιοϑ. ἐπιστ. πρωτὴ 

Ι, 1. χὺῦ τὸ ο. Ῥεξαὰ 80. 116. Δ] ἃ ἔς ἔτι ἀοτηϊα ἢ8] ἃ] ὸ ΟΡ ΒΥΥΡ δ8χθ 

διὰ ΑἸηθγδίθα,, ς Ὁ χὺ α. ΑΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ νρϑᾶ δἴὴ 8] βυσ 8] Ογὺ 

βάτό ΟἿ Ὑμάγε 41] ρρὶδὶ 4]1ᾳ } ϑέου (48. του, Ὁ" δἀᾶ του, ἔῃ 88. 
48. 12. Δἀὰ πατρος, 8.Ρ9 ἃ] 4114 ἄττὴ ροβί του σωτήρ. ἤμων Ρο0η) σω- 

τηρος ἡμ. καὶ (11. 81. 43. ἔα ΒαΥ]" 81 οἵη, 88. 48. 12. Δοίῃτο Ατηθσϑί 
ἱχὶ δίς σωτήρ. ἡμ. Ροιὴ ] χὺ τῦ ο. ΑΌΡῬα 71. 12. 179. 8.Ρ9 ἰΐ νᾳ (εἰ. 

8τὴ ἴῃ ἀσπιϊαὰ 841) ρὸ 58ἢ}: βυγαῦγ αὐ ΟἸγθοια Ονγίθβ5θ4 ΑγῃὈγϑβί 8]... ς 
(Ξ: Θὺ 82) κυρέοι (οτὰ εἴ. 17. 81. 38. 48. 48. νροδὰ φὺρ βείῃρρ Οὐὴ 

τ χυ (Α] δ] ̓ α ΤῊΡἢ οπὴ χῦ) ας. ΚΛ Κα, 8] ΡῚ (Π81] [0] ἃ] σορ 86 :Π}ὈΡὈ} 8] 
(ΟΥτ) Ὑ μάτι [)8πὶ δὶ 

2. πατρος ο. ΑὈἾΈΑ ἃ] [γ6 9 1 νρ (6. δ1ὰ ἴα 81) ρῸ 60Ρ 8] Οτἷπὶ Ατὰ- 

Ὀγβιθὰ ΑἹ ,ς ς (6000) κἀὰ ἡμῶν 6. ἘΠ, 81 Ιοηβθ ρ] νρϑ8ὰ δ)ῖᾳ ΒΥΓῸΙ 

58}} ἃ] ΟἿγ Τ]άτί 41] ΑὐαὈγβίνθη 4] χὺ ἐὺ τ. κ᾿ μ. ὁ. ΑὉΈΘΚΙ, ἃ] Ἰοηρ8 
ΡῚὶ νν Ρ»]ῈΓ ΡΡ πιὰ .. ἴῃ ἴδβί 4] ρᾶις μοῃηλῃ 1} νϑγὶδαί 

3, καϑῶως .. ΒΥΥ 816 οἵη [ Ὁ" περιμυναν  Εα ἐφεσσω 

4. Α 28. 98. 110. ἐκζητήσεις [ οὐκονομιαν ο. ΑΒ ΘΚΙ, 8] αἱ να τγ ἔθ θ οἵη 
(ΟΡ ΒΥΓΡ δοίἢ δ] Οσῖχὶ οίόοσα ΤῊ γι ΤΠ ατηθοι (οἰκονομίαν δὲ ϑεοῦ τὸ 
τῆς ἐνανθρωπήσεος λέγει μυστήριον) 8] .. ς8 (ποῃ ς .(ΟὉ 52) οἰκοδο- 
μιὰν ς. ὈῊ Νὴ 192. (ἰΐοχα Ἰλαπιῖχί ἰηνὶΐο σΟμη}), ἰΐθια Ὁ ΙΓ 0 ΕΡΪΡᾺ 

οὐχοδομην (6), ἰΐεπι αεαἠβεοαξίοποηι ᾽ξ (6. τὴ} νῷ 30 ΒΥΥ ΒΥΓΡ τὰ 4γ6 
1τἰπι Ρρἰδί | ἙἘα οἵα τὴν 



Τιοχ ἴῃ αιο8 αἰ θδί. ΘΟ υ ἰδεῖ ϑταῖα ἰὰ Ραυϊαῃ. 1 ΤΙΝ. 1, 16. 511 

τῆς ΒΕ ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καϑαρᾶς καρδίας καὶ συνειδή- 
ΟῚ “- Α τ 

σεως ἀγαϑῆς καὶ πίστεως ἀνυποχρίτου, 6 ὧν τινὲς ἀστοχήσα:τες 
’ 

ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, ἰ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, 
Α “- ’ ’ Α - 

μὴ τοοῦντες μὴτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 
Υ͂ [χὰ - - 

8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, πο τ, τὲ. τι. 
3 - , -. Α 

9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυπο- 
“4 ΑἉ «ς ΜΝ Α 

τάχτοις, ἀσεβέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρο- 
᾽ Ἁ ’; ’ ᾿ 

λῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, ἀῤσενοχοίταις, 
᾿ - ᾽ ’ὔ; Ἁ δ ΄. “κω 

ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιύρχοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ 

διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μα- 

καρίου ϑεοῦ, ὃ ἐπιστεύϑην ἐγώ. 12. καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώ- Ρκὶ «, 18. 
-» - - ς - ᾿ [4 

σαντί μὲ Χριστῷ Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν μὲ ἤγήσατο 
ϑέμενος εἰς διακονίαν, 18 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώ- δὼ ἶνας 

κτην καὶ ὑβριστήν ̓  ἀλλὰ ἠλεήϑην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 
[4 ν ε ’ Ῥρ. « “ῳ 4 

14 ὑπερεπλεύνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ 
3 ’ ΜῈ 3 βδε. “ Α « ’ , [4 ᾽ 

ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ]ησου. 10 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀπο- 4.9. 
- Ψ χά Ἁ 3 “- Ύ ’ «ς 

δοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἤλϑὲν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτω- Μ' 18, 1. 
- τ - 3 ἧς - , 

λοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ" 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήϑην, 
σ ᾿Ὶ 3 Α ’ 3 4 3 - Ἁ σ΄ Ξ 

ἵνα ἐν ἐμοι πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿]ησοῦς τὴν ἁἀπασαν μαχρο- 

δ. αὖ 52 [μη δ(τὸ δὲ τέλος τ8ᾳ αἰώνων ἀμήν) 1 Βα οῃ αγαϑῆς 
8. χρῆται 6. ΘΕΟΚΙ͂, 8] ρΡΙ]6ν Αἰηδὺθ ΟἿν Ὑπάγι Πδπηι ἃ] .. ὴ χρησηταν 

ας. Α 78. ΟἸδαι 

9. ανομοις δὲ... Βα καὶ αλλ (αὐ οἴω, αὶ 864) ανομ. τε (ᾳ αμέόπι) [ Ὁ" 8] ἀἁ 

ὅο 501» 1οἱῇ καὶ ἀσεβεσιν 1 ἙἘὰὼ (ἃ 6) καὶ ἃ] [μοϊ καὶ (ἃ 6 ἐδ) ανοσιοις 
πατρολ. κ΄ μητρολ. ο. Αὖ (ἢ -λωὲς δὲ Ἦδ" [{θτῃ 81] -λοαις Ὁ158) Εα, (Κ 

Ἐρίγμ!}θ98 πατραλοιαὺς κ. μητρολοιαις) 192. δ] τὴῦ ΤΒαχιοᾶ Οθα.. ς 

πατραλ. κ΄ μητραλ. ς. ταῖη ΡῚ ΤῊΡΒ, ἰΐοπι 8εα -λοναις Ὀΐ8 8] τὰ ΟἿΓ 

Ἐρὶρ} 1 Τμάχὶ διὰ 

10. Εα ανδραποδιταις [ Ὁ" ἐφέορκοὺς [ΑΧ οἵὰ αντυκειται Ὁ" ἃ ἔμ γᾷ 

81 85 ρηὶδὶ δαἀᾷ ἴῃ ἴ, τῇ 

12. χα 6. ΚΙ, 8] Ἰοηρα γ] ἃ ρο ΒΥ ἃ] θη Οοοῖχὶ 1 ,οἷ ΑἸδτβί... 
Ο9 1, οἂιϊ α. ΑΕα 8] ἔθγϑῖθῦ αὶ νρ οορ δοίμυϊ ασπῃ ΟἿν ΤΠατί 8] 6] 
γιρ Βεὰ| χῶ .. 0" 8. ἃ αὶ Βαγ]" (που  νρ) δοίῃ ΤῊΡΕ (ποη ΤῊΡρΒΠΙΕ) 

ΡΡ᾿δ᾽ δἰΐᾳ ρύϑϑῖη ἐν 

18. το (α΄) ο. Α΄ ἙἘαὰ 4] ἔογε 9 Ογνίμοβϑθδ Οηγοᾶ, ς τὸν ὁ. ὉΠ ΕΙ, 8] 

Ιοηζε ρὶ Π14143 αἱ πὰὰ [οντῶ... πὶ δὰὰ με ο. α 18. Ὁ18142 (ἰΐθπι β' πιδ. 

τίπιωμπι σοποϊϑέσπίοπι) [ ἀλλα 6. ΑὉῬΡΟΙ, 8] τὴν (Ὁ " δά ἃ δνα τουτο, 81 Ὁ 66 

δὰὰ καὶ)... ς αλλ 6. ταΐῃ Ρ] [Εα αγνων (Ε -»ο») ] ἐν... Ὁ" τή 

16. Εα ἐλαιηϑὴν (᾿" -ϑὲν) [ πρώτω (, 81 ῥτὰ ἔχ 8] οὸρ β8}} β]δ Ὑμάτί 

ὐὶ 



518 1 ΤΙΣ. 1,17. Ἡγιπθιδουβ οἱ Αἰθχσϑδιᾶάθν. Ῥγθοαθβ ρυθ]1686. 

-- ᾿ ᾿] - }] 

ϑυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλύντων πιστεύειν ἐπ αὐτῷ εἰς 
- ᾿Ὶ Ὡς - 3 ’ ᾽ ’ 

ΜΠ Σ ζωὴν αἰώνιον. 11 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφϑάρτῳ ἀοράτῳ 
μόνῳ ϑεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίϑεμαί σοι, τέκνον Τιμό. 

ϑεε, κατὰ τὰς προαχγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα σερατεύῃ ἐν 
αὐταῖς τὴν καλὴν» στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαϑὴν συνεί- 
δησιν, ἥν τινὲς ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν᾽ 20 ὧν 

ἘΠ ΠΟΤῈ ἐστὶν Ὑ μέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὗς παρέδωκα τῷ σατανᾷ ἵνα 

παιδευϑώσιν μὴ βλασφημεῖν. 

1. 

΄-- -. - -«- 

1 Π;ᾳαρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσδις, πρθ6- 
ἢ . “" 

ευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2. ὑπερ 
, “-- - λ:ε 

βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύ- 

«τὸν)ὴ .. Ὁ" ἃ δειίμυῖ ΑἸ γβίθα (βοὰ πΟΗΥΘὨ) Αυρϑ (864. 4110 1386ρ 
8061) οτι | χε (οἵω Εα ξὶ ϑ8 γδρ) ἐς (Ογγίβθϑβ 395 0γη) ς. ΑΚ 8] τα ἃ ἔνρ 
80 αἱ Ογιβὰ 134 Τμάγιϊ ρρὶδὲ πγὰ.. ς τε (492. ἃ] δα ὁ) χε α6. ΚΙ, 4] Ρ] δὸρ 
ΒΓ 4] ρΡ πὰ [αἀπασὰν 6. ΑΒΘ 8] ϑδγᾷρ Ογγῖμθ8 396 ριβὰ 124 ΟἸγῖ 
(οἰ πιοβο 3) ο΄ ς πᾶσαν 6. ὉΕΙ, 8] Ρ]ΘΥ ρρ τὰ ἰ ἢ ἃ 600 ΒΔ} 801 8] 
Τμάγε! Αὐρὶ μακροϑ. αὐὔτοι! 

11. αφϑ. (Ρ" ἃ ἔνμ ΒΥῪΡ τῶβ μρὶδὶ τηῃ αϑανατω) αορ. (ΕἘα ξ' Δδὰ αϑα- 
γνατω) μονὼ 6. ΑὈἘ6 87. 179. ἴἰ νρ σορΡ 58} ΒΥΓ 81πὶ δϑῖῃ 810 
Ἔαβτωατο 511 Ογγῖμο8 396 ΤΉ ἀνε (6χ σοϊητῃ ρ]δπο ρϑίος ΤΠᾶγὶ ΠΟΝ 166 1588 
σοφω, ἰΐοτα ναΐν ΟἿν οἱ Οδο ἴῃ οοτητὴ) Τογὶ ΑἸ Ὀγβί 8] πιὰ .. ς (Ξ 
52) δἀἀ σοφω ς. ν Υ Κὶ, 8] Ρ]6Υ ρῸ ΒΥΥΡ ΔΓὃᾧὁ 58] ΝΎΒ5 ΝᾺΖ 1141 |τἴπ3»6 
οἴ 4] τὰ (ΤῊ ρ]όοτα οἱ, ὀχρ]οϑῦ) [καε .. 4] ἴδ 35 οτὴ 

18. Εα απαγγελιαν [ Ὁ“ ΟἸοῃλ στρατευσὴ ] ἐν αὐταῖς ..1, Ροβῖ τ. χκαλ. 
στρ., δεῖ οἵ] στρατείαν 6. ΑὉ ΚΛ ΚΒΙΣ, 4] οασίθ ρ]6Σ.. Ὁ Ἐ6 ἃ] -τιαν. 
Οἵ δὰ 2 Οὁ 10, 4 υδὶ ῥτο τοϑίϊατα ρστγαν δία -τιᾶς τοοορίαπι 681. 

19. Α ἐναιγαγῆσαν 

20. ὑμέναιος (ς6. σοῃβττηδοΐ Ὁ , οἷς)... Ὁ" ὑμάενεος, ΑΕ 8] ὑμένεος, 
ἰἴΐθαι ἢ αὶ ᾿ψπιορμθιβ, Βοα ἃ ψπιοπαοιϑ; δῖὴ ἢνψπιεπῖιβ, ἴὰ ἀψηιέηειιδ, αἱ 

ἀνπιψηειθ. Οδἴογιη ΟΥΣΤ γγὸ Ηγπίθηδθο εἰ ΑἸδοχ. μβαθεΐ δημᾶς 
καὶ ἑρμογένης, τυγϑυβαιι6δ, 257 περὶ φυγέλλου καὶ ἑρμογένους: οἵ 
ἃ Τίαι 1, 1δ οἱ 4, 10. 

Π. 1. παρακαλω (εἰ. Οτΐ 4] τη) .. ΄Ἑα ἃ 6 βὶ 588} ρρἷδί 4]α -καλεε 
Εὰ ἔκ Οε' οἵχὴ παντ. Ρ᾿σ 

2. Εὰ οὔχ ἐν ρὺ| βαλ' (νάϊν," ἡρεεον) ἡρέμιεον [1, 8ἱ διαγομεν]} Ὁ" ἃ 
1 οἰἢ οὴ πασήη 
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χιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμ»ύτητι. ὃ τοῦτο γὰρ 
καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, 4 ὃς πώ»- ΤῸ ΞΕ; 

τας ἀνθρώπους ϑέλει σωϑῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας ἀϑεῖν., 

ὃ εἷς γὰρ ϑεύς, εἰς καὶ μεσίτης ϑεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος οκ 5, 0. 

Χριστὸς ᾿]ησοῦς, Θ ὁ δοὺς ἑκυτὸν» ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ τιι 5, τ. 
μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, ἴ εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστο- τι ναι. 
λος, ἀλήϑειαν λέγω, οὐ ψεύδυμαι, διδάσκαλος ἐϑνῶν ἐν πίστει καὶ 
ἀληϑείᾳ. 

8 Βούλομαι οὖν προυσεύχεσϑαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ 
ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν᾽ 9 ὡσαύ-" νὸ 5, 8 «-. 

τὼς καὶ γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωῳρο- 
σύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις 

8. γαρ ὁ. ΡΕΘΚΙ, 8] ρΡ]6γ 1 (θἴ. τὴ) νξ Ρὸ βυγϊγ ἃ] ρΡΡ τῶ .. ἴῃ ΟἿ 6. Α 
17. 61. Ἐ σοΡ 888 Ογγίμϑϑβϑθθ ο (810 

5. 1 ἀνθυώπων ἄνϑοωπος, 5 τῷ .. Καὶ ἃ] ΒΥ ἃ] ΕἸ ΒΠΙΑΓΟῚδ ρὲ ΜΙΆΓοΘ 559 
ΑἸ 151 ἘΡΙΡἢ3»,9 ΟἿγ (61.τλ080) Τηάτγιθοά 4] τς ὡς 

8. τ, οἴῃ ὑπερ [Α (σαπι θοαπθ [ωη94 τι8]) ογη τὸ μαρτ., (ἢ; ΤΥ ποὴ ἀ6- 
Ἴανὶῖ φυϊάθτι 8Β6ἃ π66 δοσθηΐυτϊῃ ροβα1) Εα 8}8 ἃ ὁ αὶ νρϑὶχ Αγ] " ΑἸ τβὲ 

ρύϑϑαι οὗ, Δ] δι | ἐδέιοις .. Ὁ Ἐ8 ἃ α αὶ Βαυ]" ΑἸαθτβί δἀὰ ἐδοϑή, δ] 
δοηβηνηιαίμηι εε. Οοπίγα μ866: οὗ οἱ ἐδόϑη, Ἰμοῦταρ ΒΟΥ Οἱ. 

Ἵ. κα ἰΐ νᾷ 4] ρρὶ δῖ ἐν ὦ ἐτεϑὴν... Αἥ0 ἐπιστευϑην | κήρυξ: Βιιης 866. 
δη αὐ ϑβίχαὶ ΠἰὈσὶ αξ Ὁ, Β 0] ροϑίι]απί, πο (αἱ [πη 49.) χηρυξ. 68 
πὰ 866. Βυοσίυδοίίοπο οὗ Βίορῃ. ΤΏ68. [108." οχ καὶ αποστ. | λέγω ς. 

ΑΡ Ἔα 8] ρΡ]ὶ ἰΐ νρ ὁορ βδῇ βυγῖ δαίῃ ἃ] Ρβ8- αἰ μθ ΟἿ Ῥ δ δἱ ΑἸηδσβὶ 
ος (ΞΞ 6Ὁ 8:1) δἀὰ εν χῶ ο. Ὁ Ἔπ, 192. 8] μὴ ρῸ ἃ] Τματῖ (:: 6Χ 

Ἐο 9,1.}} πίστει... ἃ πνευματι 

58. προσευχ.τ. ανδῳ. ας. ΔἘΙ, ἃ] ΡΙ ΘΓ ΒΥ τα 4] ΟΥὐὅ ΟἿν Ἐπάν Π δῖ ἃ] Ατα γϑί 
.- ΠΕ6 Αἱ ἴτ (6[. τὴ} νᾷ 80 οοΡ δἱ Οτ᾽ Ετυβίρδὶ 88 ὑρἱδὶ τηῦ τ. ανϑρ. πρ. 

υς...1. 11. 85. 115. 120. ΟΥ3 (ὁ -ἰους) ΟἸγΠΙΘΘΡΒ1,194 ΓΤ Άτὴ Ρδγόθδ 
-ἰας | διαλογισμω» (6) α. Εα 17, 61." 718, 80. 8.Ρ6 (:: Βαηΐ ἰθ8ὲ αυἱϊ 
ς. Β 8860ρ68 80]Ϊ οοηβεοηςζ 1) 4] Ρ] 515 οὶ ἐορ Βυγυῖ Οτϑ οἱ Ἰοοοπο Βυο 
Ελ8Ρ8 308. (ριπιδὶ 885. διαγογγυσμων) Μᾶς Βκ85 Τματιξ δπλῦοτῃ Ἡΐον.. 
ς [μι -σμοι 6. ΑΡΚΙ, 8] ρ] ἃ ἔ τὰ νᾷ 80 δἱ Οτϑ οἱ 16οἱ Βαοῖ ΟἿγ Τμάγιχι 

Πδιηρϑτ4θδ 4] 

9. χαὶ ὁ. ΘΕΟΚΙ, 8] ἔδγα οὔ ἰΐ (εἴ. τὴ) δὲ 80 6ΟΡ βυγυϊγ 41 Οτὶ (υδὶ 
Ῥτίονδ βίτηαὶ οἰϊα[) 8] τῶ Ατηδτδβὺ ΗΙεσ 8] τὰ .. 1 οἵη ὁ. Α 71. ΟἸ6.ὶ 

Οτ' (13 γυν». ὠὡσαῦτ., ρῥτίογα ποῦ οἰϊδηίθ8) [ γυναίκας ὁ. ΑΌἘΟῸ ΘΥ." ἢ 
11. 13. 8.Ρ86 ΟἸοα Οὐ... ς ρῥγζϑειηὴ τὰς ὁ. ΡΛ υΕΣ, 8] ρὶεγ ΟἿγ 
Τματί δἱ ] χοσμέω ο. Αρλλε ΕΠ, 8] ρΙὲν (ἃ ἐπ λαδίμε ογπαΐω) ἔ ᾧὶ τὰ 
(ὑι λαδ. ογάϊπαιίο) γᾷ ξο οορ βυ γαῖ 41 ΟἸδθ Οτ' 94 4] τὴῦ .. δἴἘα 17. 
ΟΥἹ οἱ ᾿πῶ88.. ως (6[. πων [κ] οἵ -α, εἴ. τεμια Ιομ᾽τατ)] αεδι κ. σωφροσ. 
(»εάογε [ᾳ κἀὰ ἐ τεγεοσιη αι} οἐ βοδγίείαίε ἃ ξ;, τοτεσιπάΐα δὲ δοῦτ. ἔνα 



5201 ΤΙΝ. Ὁ. 10. Μυ]ίογοια ᾳυϊὰ ἀθοοΐ ἐ οἵ αᾳυἱὰ ἱπνοΐ. Ἐρίϑεορί 

ἢ ἱματισμῷ πϑλυτελες 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει ἘΠῚ ἐπαγγελλομέναις 
- 4 3 ε ’ὔ , 

ϑευσέβειαν, δι᾿ ἔργων ἀγαϑῶν. 11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανϑαρέτω 
3 , . -ο τ: νι φν ’ ᾽ 3 ᾿ γελ 
ἐν πάσῃ ὑποταγῇ 12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, ουὸὲ 

- 5" " ςε « 2 Α Ά “« 5 

ΡΝ αὐϑεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 18 .Αδὰμ γὰρ πρῶτ; 
, ΓΕ ᾿ - ΕΣ 3 ’ ς 4 Δ Σ 

“05 5,5. ἐπλάσϑη, εἶτα Εὔα. 14 καὶ ᾿᾿δὰμ οὐκ ἡπατήϑη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξα: 
- ν' - 4 -- 

πατη ϑεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν, 1Ὁ σωϑήσεταε δὲ διὰ τῆς τεχιο: 
’ Α ’ 4 3 Ἐ ’ Ἁ « - Α 

γονίας, ἐὰν μείωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπι; καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σῶ- 

φροσύνης. 

ἣ Ω ᾿ Ν 4 - τ᾿», ,ν»ν 3 

1, 15. 1 Πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις ἐπισχυπὴς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπι- 
-“,,,,υ -“ ΣΖΣ : - ῳ 

τὴν 1,6... θυμεῖ. 2) δεῖ οὐν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυνίι 
- ᾿ ἤῳ “ 

χὺς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονι, χύσμιο», φιλύξδιον, διδακχτιχον, 

Απιὸ αἷ: τὸ Ηΐον υδγεσιπεῖ. εἰ σαςίἑαϊο. Ἰάοτη δάποῖδε: ,,Ὡοπ δηΐτ αἱ 

1η816 πα θοίιν ἴπ 1,Αἴ. οἀα 8οδιίεέα8 6δῖ Ἰεασθπάδ, 8604 σαϑέξξαϑ, 1. 6. σω- 

φροσινη.“) Ὁ σωφρ. κ. αιδ. (Ογρ5 Απιρτβὲ υδγεομηεῖ, εἰ ριαϊοίξϊα. 
ΟΥ εἴ. δηΐθ). Οδίοσιυη ἀπίθ μετὰ οἱς ἀϊβι[χϊ πη (Ἰοτὶ ΟὉ 52, αυἱὶ 

οἴΐαπι μοϑὺ σωφροσ. δοτηπια Ρο0η), ποη ἰΐοιη πη 49.  χοσμέειν.. ἴξ (εἰ. 
ΤΩ) νβ βΡῸ 600 ΒΥΓΡ αἱ ογπαπίοβ 86, ἰΐθτη ΟΥΡ Απιδγϑί Ηἰδσ 4][4ἃ κατα- 

πλεέγμασιν ] καὶ χρυ. (-σὼ ς. Ῥκῖ, αἱ Ἰοηρα Ρὶ ΟἹοη ΟΥ δἱ τὰ; [μη 
- σιὼ 6. ΑΕΟ6 Αἱ πὰ ΟΠ γοα ΤΊ ρἢς 4) ο, ΑὉἙα αἱ ἃ (ρ' απὸ ἔ εἴ) ΒΥ “οὉ 
(εἴ, χαὲ μαρ7.} Α1] ΟΥ' .. ς ἢ χρ. δ. ΚΛ Κὶὶ ΑἹ] μῖον δῇ ν᾽ 50 Β0τΡ Αἱ 
ΟἸδῖ Οτ' Δ] τὰ Απαυγϑὲ ἃ] 

12. γυ. δὲ διδι ς. Καὶ 81 Ιοηρα 0] ΒΥ 4] (ΟΡ νοπ ἔνδεο απίθην πιρΐεν. 
ἄος.) ὙΠπάοττορ Οἢν Τηάτι Π δῖ (αὰ ἢ. 1.) Αἱ Απιῦ ἃἱ .. δ΄ μη διό. 
δὲ γι. δ. ΑὉΕ6 8] [Ὁγ69 11 (οἴ. 11) γνῷ ΡῸ δἱ ΠδΏΡΆΓ 406 Ογρ Αὐηθτϑί 

Ηἴοτῦ (:: πηλη δία σογγθοῖῖο) [Εὰ αγδρας αλλ ς. ῬΕσοκΡΙΙΣ, εἰς... [μη 
αλλα ς.α 

18. ΚΟ ρ' δορ ἐπλ. πρωτ. 

14. ἐξαπατηϑ. (6) ο. ΑὐἾἘ6 4] [ογοῖο 1} 88 Ομ. ς απατηϑ. «ας. ὈῊ Ὁ 
οὐδ δ κὶὶ ἃ] ἸΙοημα ρ] γὴ τὰ 

15. δε... Ὁ" νρο ἃ (964 ἢον ἀπὶ ἔτι ἀοτηϊ τ0] ἢ 8Υ] 81) γαρ 

1Π. 1. πιστος (ἰϊὰ οἴ. ἢ νῷ ρδ! πα ρβϑιοῖῖ; ν᾽ λιιαπιβ ἱ Πάοϊῖ8) .. Ὀ“ αν- 
θρωπινος, Ἰίοτῃ πππιαπὴβ ἃ τὰ Απιῦγϑί ὅθ]. Β τα] ἴον ρρυἱδὺ 4]ῖᾳ ΒΌρτα: 

1, 1δ μδδοηΐ. (ὐοπίτα Ηΐοῦ: ,,[Π185 μίκοοαϊ Ππιπιαπιβ βεγηιο εἰ οπιπὶ 

«οοορίίοποα αἰσπιδ, ἈῸΒ οἀπὶ αΥ̓δθοῖβ ἱ. 6. οαπὶ Ἀροϑίοϊο ααϊ ατϑθοα 10- 

ἐπί 6δβδί, οΥσθΠηῸ8Β ΖΦ εοϊίθ βδόγπιο δὲ οπιπὶ αο6. αἶση.6 Οεἴοσασι νοτῦἃ 

πιστὸς ὁ λόγ. ΟἸ!γν ΤὨΡΝ Οες (ἴεπιᾳ, σ81) οαπε Ρυϊοσί θυ8 σοηΐρ, 4θαπιὶ 
ἴῃ τοῖι Οἢγ: πρὸς τοῦτο εἴρηται, οὐ πρὸς τό Εἴ τις εἴς. ἐπειδὴ γὰρ 
τοῦτο ἀμφιβαλλόμενον ἦν, διὰ τοῦτο λέγει Πιστ. ὃ λόγ. εἰς 
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ὃ μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, 
4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ 
μετὰ πάσης σεμνότητος, -- ὅ εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴχου προστῆναι 5,8. 
οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας ϑεοῦ ἐπιμελήσεται; -- Ο μὴ νεόφυτον, ἵνα 

μὴ τυφωϑεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. ἴ δεῖ δὲ καὶ μαρτυ- 
ρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν, ἴνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ « τὶ 5, νο. 
καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 Διακόνους ὡσαύτως σεμτούς, μὴ διλό- 
γους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, Ὁ ἔχοντας τὸ 

μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καϑαρᾷ συνειδήσει. 10 καὶ οὗτοι δὲ δυκι- 
μαζέσϑωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυ- 

γναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. τι 5, 8. 
12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστά- 
μένοι καὶ τῶν ἰδίων οἴχων. 18 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες ραϑμὸν 
ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν, παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν 

“Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
14 Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλϑεῖν πρὺς σὲ τάχιον᾽ 1Ὁ ἐὰν 

ῶ. ανεπιληιπτον ο. ΑἼΕΟ ..ς -ληπτ. ο. πὶ, αἱ σογία Β]6ὺ | νηφαλιον 
ὁ. ΑΌἢ ἃ] ρὶ Οὐϑδερθ 4] ρ] .. ς (ΞΞαν 852) -λεον 6, τ λΛ Κ Δ] σογίθ τὰ 

δι .. ΕΟῚ, 8] γι -λαίον 

8. πληχτὴν 6. Ὧπὸ οπΊη 8] ἔογϑθ 1 νρ 50 000 β8ὰ βυγ ΕΓ (η 66. ΘΕ ἾΤὴ 

ΒΥΥΡ ΤΩΣ ἀρῃοδοὶξ δἀ αἰ διηδπίθ}) ἃ] τὴ ΡΡΕΓ μηὶ μγμὶϑί,,. ς (ΞΞα}» 32) 
δαὰ μη αισχροκερδὴ α. ταῖῃ νἱχ πγὰ οἱ (ἸΘοἴομ6 ἤπιο) ρρΡ α]ΐᾳ [ αλλ ὁ. 
ΡΈΘΚΙ, οἷς .. ἃ (οὰπιὶ 60ᾳ [.}} αλλα | Ρα ἐπιεικὴν 

6. ἐμπεση: ἰἰὰ ΑΛ Κι, οἷο, άθτη δχοθρίο α 804 δοοϑάοηΐε αὶ 1, 7. 
οὐ ἾΕα ἐγνπεσὴ ἰἰάδιηᾳ δοοδάθηϊα ἃ ν. 84. Οοπηίγα 0, 9. ΑΛ ἜΘΚΙ, 
εἷς ἐμπιπτουσιν, Ὁ" 8018 ἐνπίπτ. 

1. δὲι δὲ (α΄) 6. ΑΕΘΗ 17. ρὶ ΟΡ... ς ΔΔἀ αὐτὸν 6. ὈΚΙ, Δ] μίον ἃ ἢ 
ἴὰ νῷ βΒ88 ΟἿγ Τμάτε Αἱ ([λαηιρϑῦ ὅ11 ροβὶ ἐχει) [ καλὴν ἔχειν ᾿ς. ΔῊΚ 
1, δὶ αἱ νάϊτ οὔχι 30 ὁορ οἷς ΟἿγ Τηᾶάγε ὕ διὰ δἱ . Ὁ Εὰ [ξ (οἱ. τ) νὰ ΡΡ 
δὶ εχ. καλ. [ τυ" ἃ εὶ καε εἰς παγιδα 

8. Εα προσέχοντες 

10. οὐτον.. Η 18. αὐτοι [εἰταὰ .. ἢ" ἃ ἔνρ ρο γμρίὶλϊ καὶ ουτω | ανε7- 
κλητοι (ἰἴῖὰ ΑΟ ΒΒ κϑιΐδπ, οἴο, πὸπ ανερχλ.) οντὲες .. γ6 ανρ κλητοιον 
ἐχοντες (ἰΐ νᾳ πμέζιηι ογἵπιοπ ἢαοπέ68) 

11. ἃ σεμνοὺς 1 νηφαλίιοὺυς 6. ΑΟΡ Ἢ 4] Ρ] μΡ πὶ... ς (ξεαῦ 82) -λεοὺυς 

ς. ΚΑ] τι δια; ΓΟῚ, 8] τι -λαιεοι'ς 

12. κα ἔφ διακ. δὲ] καλως ..Ε καλων 

18. τή εν .. Βα τὴν εν (46." οτχ εν" πιστ. τὴ) 

14. τὰ 87. αὶ ἐλπίζω (α -εἰζω, Ε -εἰζο) [ ΕῸὰ 6, ΟΥ.ΝΥ 187., ἀττὰ οπὶ σ0. σὲ 

([ κα ρΡοδὲ οἷο, 46. νχϑὰ δηΐβ ελϑ.) ] ταχίον (Ὁ Δ ον δὰ ταχι δάδεγθ 
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“.,.- “- - “«- ᾽ Υ 

δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ ϑεοῦ ἀναστρέφεσϑαι, ἡτις 
ΑἉ ᾽ - - “" 4 - 3 ’ 

ἐστὶν ἐχχλησία ϑεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς αληϑείας. 
᾽ νει Α - ’ ’ [ 

10 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, ὃς 
3 ’ 3 ’ 3 ’ 3 ᾽ 4 » 

ἐφανερώϑη ἐν σαρκί, ἐδικαιώϑη ἐν πεεύματι, ὥφϑη ἀγγέλοις, 
’ 2 ’ [4 

ἐχηούχϑη ἐν ἔϑνεσιν, ἐπιστεύϑη ἐν κύσμῳ, ἀνελήμῳφϑη ἐν δόξῃ. 

Οὐ] ῖα8 οϑὲ ; ΕΘΚ 8] - ἰὸν») 6. ἜΘΕΙ, ἃ] ὑὸς ΟἿγ Τμάγι 2 8πὶ αἱ. 
αν’ [μη ἐν ταχει ὁ. Αοθῦ 413}... Ομ γῖροβο 3 ταχέως 

15. Βα οχῃ δὲ | (ἃ νάϊτ) Ρ᾽Εα 8] ιδης  δὲεε.. Ὁ νν δ]ῖᾳ Οὐ ρρἱδῖ αἀὰ σε 
 ητις .. ὁ εετις 

160. Ὁ" ομολογουμεὲν ὡς (διἴςἢο Βοϊᾳποίδ) [ος (118 εἴ. 6 ; βεἃ ΟΘ΄ εἱ ὃ εἱ 
ϑεός) ο. ΑἴΟὐ (ἀ8 αἴτοαιθ οὗ Ἔχευγβαῃ που δὰ 1 Τίμι 8, 16. Ρτο] δά 
Οοά. Ερῆγ. ρμὰρ 39 58.) Εα 17. 18. 181. ἴΐοα οἀὰ Γἱθοταῖὶ (ηδπὶ ἴῃ 
Ὀγανΐίαυ. σαρ. 19. βίο: νος ἰοιηροτούς []. 6. ἱπουπῖο 8866. 6.],, Μδεδάο- 
εἷὰθ (οηδιίδηιϑ ορἶβο. 80. ἰρ. Απδβίδβίο ἀϊοϊϊατ χρυ ]βαβ ἰδηᾳῦλπι 
να] [Δ]1Ξαββοί οἱ τπηαχίτηθ 1ΠΠπᾶἃ ἀροβίο!ῖ ἀϊοίαηι Ομὲ αρρατεὲ ἐη δαΥΉς, 

ἐιϑεϊοαίιι8 68ὲ ϑρίγίίι, Ἡσης δπΐτη ἱτητηπΐδδ86, δὶ μαθεξ ὅς, ἱ. 6. φιιΐ 

ΤΟΙ ΟΒΥ ΠΔΌυη ατδθοῦτη, [ἰἴοσα πιαίαίδ Ο ᾿ἴη Θ νετγιῖββο ΘΟΕ, 

ἷ. 6. .υὐ εδββεῖ δι ἀρραγιῖξ ρὲὺ σαγηθηι.) Ἰἰϊοηαὰθ ΗἸΠοτηΑΣΣ (ηδπὶ 

ΟΡῦΒο. ὅδ. σαρ 18 οἱ 22. γτοροϊ ἡ οοηβδτηιδίαπθο [0 γαῖ! τοδὶ οηϊατ 
ἤσηο ἱπ τηοάπ: ..Θυϊάδτῃ ηἰγαϊγατα 'ρ888 βου ρίυγαϑ ν ΘΓ Ὀ8. 1110 1}8 

᾿πηροδθίυγανογαπῖ, βίους ΜΙ δοοάοηϊιβ Οοηβῖ. δρ᾽86., αὐ ΔὉ Αμπαβίδβιο 

ΩΡ. ἰάθο 8 οεἰνϊίαἴθ δχρυΐϊβυβ Ἰορὶ ΣΡ αὐοηίΐδτῃ ἰδίβανς ονρ δ, οἱ 

1ΠΠᾶτὰ ΔΡροβίοὶἱ Ἰοσυτη αὶ αἰοὶξ φμκοά αρρατιῖξ πὶ σαττια, τιδί εαΐεηι ἐδ 

ἴηι ϑρ γι, ΡῈΥ σορηϑίϊομοτῃ αὐδθοδγυσῃ {6 ΓΑΤΌΤΩ Οὐ εἱ 9 μος πιοάο 

τηίϑ ηἀ0 ζδϊβανὶε: υὉἱ πίη μΒαθυϊ φμῖ, ἢ. 6. Ος ΤΟΙ ΟΒΥ ΠΑ Ὀ θὰ 

Θτδθοῦπι, ᾿ἐϊίαγα τπυϊϑία (0) ἰπ 9 νοεῖς οἱ ἕο ΘΟ ἃ 6. αὐ οββοῖ 

ειδβ αρραγιΐξ ἴηι ξσαγῆθ.): ἰΐθτῃ ζὸ (οἴ ποίϑ δὰ ἢ. 1. ἰῃ δά. αδΌ. οἱ 1,060.) 
ΟΡ 88}} ΔΘΙἢΡΡ ; ἰίϑῃῃ ΟΥγ (816 πι88, τὴ 8] αἰ Β' εἀἃ ; ἀοσοῖ γϑῦοὸ ρ8881Π) 

ἶρ86 οοπίοχίαβ πο ϑεὸς Βοὰ ὃς ΟΥτ]]ὰπὶ 16 ρΡ1886, υἱδὰ 134 1.0] βοααϊίαγ: 
τίς ὁ ἐν σαρκὶ φανερωϑεὲς ἢ δηλονότι πάντη τε καὶ πάντως ὃ ἐκ ϑεοῦ 
πατρὸς λόγος. τανε οἰΐατη 6ϑὲ ᾳυοᾶ ἰδίο Ιο60 ποθὴ αὐϊίαγ Ογγν σοπίτγα 
Ια]! πατη πορδῃίθιῃ [ϑϑὰ ἃ Ρᾶὰ]ο ἀδὰπὶ πυπούρϑίιπιν ποὸ τηδρὶϑ 
σοῃίγα Νοβίοτίαμῃ: οὗ αυ80 δὰ Βὸο 9, 7. δΔἀποίανϊπηυϑβ. ῬΥΔοίουοδαῦ6 

Οες, αυἱ 'ρβ6 ϑεὸς Ἰδοιίοποιη ἀρποβοῖς, Ογυ!!! ὅς ἰοϑίαιν δὰ ΠΟ 

ἴρϑυπ Ἰοουτη, αποὰ ἰά6πὶ τηυ]ίοσιπὶ οἀ ἃ αὐ 10, 20. 22. 27. ΒοΠ0118 οο0η- 

Βνυιηδηΐ.) ὙΠΟΟΡΙΩΟΡ (ηθηρ6 6χ 60 [,μδἰΐηθ ϑχοοσρίαμη Ἰορίξαγ 1 86[18 
οομοἷ} Οὐ ΒΔ η 00 ἂρ Μαῃηβὶ 1Χ. ὑ. 221.) Ερίρ 894 οἱ3,174. ἱέρτη (βοὰ 
Ηκγάαΐῃ οἱ Μδηβὶ μαθϑηΐ ὁ οἱ φιοα) 6] 480. 55 οἷν Μδομίθυ αρ (6188 
ἴῃ δοιίβ σοῃοὶ Νὶς 2, 28.; ἰΐδηι Ηΐογ (ἰπ Εδβδίδιη ὅ8, 11.) .. ἰΐδτῃ ὅς 
βἷνβ ὅ Βαῦθηϊ ΒΥ ΒΡ ἰχὶ εἰτὴβ (ο ὙΥ εὲτ. δὰ ἢ. }.,) ὙΥ [δὲ νο!αἱῇ Βγ1Ρ το 
ΘΟΠΗΣΑΓΘ ἰρϑατη ὅς) αγθ δϑίῃτο αὐ... ἰΐθῃ ὅ (αποὰ [,8ἰϊπο8β δὰ ὃς 
ὩΟη ϑεός Ἰθοιίομ θη ΘΟὨἔοΥτη8886 ραΐοὶ ρχορίθγοδαμθα ομγηΐῃο δὰ οοη- 

Βτιραπμάδῃ ἰϑοιοποαι ὃς 861) ΐ ἰ νῷ Ρῥρἱϑὶ Ρ] (ἰ. 6. οἴωηῃ οχς Ηϊ6γ). 
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Ιν. 

Ἁ Α ῳ “-- ὰ “- 

1 Τὺ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστή- « τι 5,1 κο. 
: : 

σονταί τιγὲς τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ δι- 

Ῥτδοΐθγοα ὅς Ἰϑοιϊοηΐ ἔανϑυ ν᾽ ἀθπίαγ ΒαρηδΌ (θρίβι. 13. ἴδε πάλιν 
᾿Ιῃσοῦς οὐχ ὁ υἱὸς ἀνϑρώπου ἀλλ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τύπῳ καὶ ἐν σαρκὶ 
φανερω 9 εἰς) ὙΠαοὺ (ὁ σωτὴρ ὥὄφϑη κατεὼν τοῖς ἀγγέλοις) Ὁϊορη (ἀπ- 
ἐέτειλε λόγυν ἵνα χόσμῳ φανῆ, ὃς ὑπὸ λαοῦ ἀτιμασϑείς, διὰ ἀπο- 

στόλων κηρυχϑεὶς ὑπὸ ἐθτῶν ἐπιστεύθη) ΟἸετα δρ Οδο (ὦ μυστήριον" 
μεϑ' ἡμῶν εἶδον οἱ ἄγγελοι τὸν Χριστόν) ΟΥ (]ησοῦς ἐν δόξῃ ἀναλαμ- 
βάνεσϑαι λέγεται) Οτίπι {(,,»18 φαΐ νοτθυτα οᾶγοὸ βοΐ ἀρρϑγαὶϊ μοβὶ εἶδ 
[3. Ροβὶ[π8] ἴῃ ΘΆΣΠΘ, δσα! ἀροβίο!υβ ἀἰἱςοὶξ φιῖΐα πιαπύ ἐδίαίιι8 οδὲ ἦν οαγης, 

ἐιδιϑ σαίτιϑ'. εἰς) ΑΡΟ]] μδὺ ἂρ Νγβ88 (Ἀπιίγγῃ, οὰρ. 7. Ρ. 188. εἶτα ἐπ-- 

ἄγει τοὶς εἰρημένοις ὅτι τὸ μυστήριον ἐν σαρκὶ ἐφανερώϑη᾽ καλῶς 
τοῦτο λέγων οὗτος ὁ ἡμέτερος λόγος. Αἰϊοτ νϑῦὸ 'ρβ8 ΝΎβ8 ἴῃ δοάϑση 

Απίγτῆ. Ρ. 120 οἱ 149. δΘαηάοπ) Ἰοοὰπη Θχϑοσὶ ρβὶββο Ἰοχίζαγ.) 1.889} δδ' 

(τοῦ μεγάλου μυστηρίου ὅτι ὁ κύριος ἐφανερωθὴ ἐν σαρκὶ) Νεδῖον δΔΡ 
Ματίυτη Μογοδίοτομι (Ρ. 11. βϑύτῃ. 2. τὸ ἐν τῇ Μαρίᾳ γεννηθέν -- ἐφα- 
νερώϑη γάρ, φησίν, ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πν.) Ὠἱϊὰ (,βοοιπάμπι αυοὰ 
ἀϊεοΐαπι εδὲ Μαπὶεϑίαίμνγ ἴπ σαγηα, οὗ ἴῃ 1 1ο 4. 64]]. 6, 801. βεὰ νἱάθ 

Ἰηῆγϑ.) «νιον ς (ΞΞ 60) ϑεος (1. ε. ΘΑ ρὑτο ()( -ς. νυ" Ἐπ αἱ ρῖον 

ΔΓΡ 8] 1538 (βορὰ νἱὰθ δΔηΐα ὁχ 1 [ο 4.) ἰΐδπῃ ΟἿγ (τ ἢ: αἀυοαι συ 

ὙΥ δὺ ἀυθίυτῃη νὰ ἐγ δὴ γοοίθ ἰδία σοτητηθηϊατι! ΟἿγ ἸΟΟῸΒ δα 05 ρ6γ- 

νϑηοτὶί. ϑυβρίοϊοηθιῃ δυροῖ οδἰδ', αὶ Ἰάοτῃ ἸοουΒ οΘοποϊηηϊΐυδ δὅ αυ! 

Ἑοηίτα ϑεὸς Ἰδοἰΐοποιη ἀσβογὶ ρα 8 681) Τμάγε ἤδη ΤῊΡΗ Οος ἰϊοτηαυθ 

8]; βεα νἱἀδηάιπιη οδί η6 ἱποογβ [680 118 Βἀδηλ08, 408]6 ΕΠ ]11411] 

δὶ ᾿ῃβϑου θη 8 οδρυΐ 7. περὶ ϑείας σαρκώσεως, γ»τορθόᾳιθ ῃοίδπάιπι 
τηΐγϑατη οὈϊ πΐ886 ᾿ἰσαπίϊατῃ ἰβδίατη δ] Ἰοσυπιὶ ἰῃ ΟΡΡ. ρῥϑίγυπη ἀθ- 

δουϊ υδηίίαηι. Ργδοίογο Ἰθεί ουἱ ϑεός ἔανοτο ρυΐϊαπίαν [σὴ δὰ Ερῇ 19. 

θεοῦ (β6ἃ ϑγτυβ τοῦ υἱοῦ υἂὐ νάϊν, εἴ ». 186.) ἀνθρωπένως φανέροι"- 
μένου ([φηϊΐδῖρο] 386 δεοῦ ὡς ἀνθρώπον φαινομένοι καὶ ἀνθρώπου ὡς 
θεοῦ ἐνεργοῦντος) Οοηδὶ (ϑεὸς κύριε ὖ ἐπιφανεὶς ἡμὶν ἐν σαρκῆ 

ἩΙΡΡΒΟΘΙΙΤ (οὗτος προελθὼν εἰς κόσμον ϑεὸς ἐν σώματι ἐφανεψώϑθη) 
ΤΒδυτη 8. ροϊϊα5 ΑΡΟΙ]ΐπ ἂρ ΡΒοὶῖ (ϑεὸς ἐν σαρκὲ φανερωϑ εἰς) αἸ απ 6. 
Ῥτο χα ἂς ἢ. ]. ὀχροβιοσγιηὶ Νι8ὲ ΟὉ 52. [ αγγεέλοις .. ὅ. ΟἸοπὶ ἂρ 

Οδς ανϑρωποις Ϊ Εα πιστευθη ] ἀνελήμφθη ς. ΛουἘα .. ς -«ληφθη " 
ς. "κοῖς, οἷς 

ΙΝ. 1. της (Οτῖ δὰἀὰ νυγεοὺς οἱ Αἰ530.216 ος 40 ὑγιαυγουσῆς) πίστεως .. 
Ἐπογδιρρητό ἘρῚρΡ 1.3. (1056 4] τῆς υγιαιγνουσης (Ἐρὶρ!1" 55 ὑγεους) 
διδασκαλιας, ἀ α τετγίαίε. ἘΡῚρΡἢ νεγο  δό οἷς ρμογχίϊ: πρ. μυϑοις 
κ. διδασκ. δαιμ. ἔσονται γάρ, φησί, γεκροὶς λατρεύοντες, ὡς καὶ ἐν 

τῷ ἰσραὴλ ἐσεβάσϑησαν, καὶ ἡ τῶν ἁγίων κατὰ κωιρὸν εἰς θεὸν 
δόξα ἄλλοις γέγονε τοῖς μὴ ὁρῶσι τὴν ἀλήθειαν εἰς πλάνην. ] προσ- 
ἐχοντες... πὶ ὑργϑεῦι καὶ [ πλανοις ς. ΑΟΌΤΟΚΙ, Αἱ μ] ἀ κ(( ΟΡ ὄγγ εἱ 
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«ὔ « ’ , ’ 

τιιν, 15. δασχαλίαις δαιμονίων, 2 ἐν ὑποχρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμὲ. 
ΕΠ) ’ «. «-- 2 ᾿ 

γνὼν τὴν ἰδίαν συνείδησιν, ὃ κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρω- 
’ Ξ Ά 5" Α 2 ; αν 

μάτων, ἃ ὁ ϑεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς 

πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόύσιν τὴν ἀληϑειαν. 4 ὅτε πᾶν κτίσμα ϑεοῦ 
, γφ 3 ;᾽ Μ 

καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστέας λαμβανόμενον 
ὅ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου ϑεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

3 “- “ [2 « ᾽ -« 2 ’ 

Ὁ Ταῦτα ὑποτιϑέμδνος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος 
- - ’ -« ’, “-- , Ἁ “- 

4 τί 8,10. Χριστου ]ησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λύγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς κα- 
“ Τ - ᾿Ὶ ᾽ 4 

λῆς διδασκαλίας ἢ παρηκολούϑηκας" 1{ τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γρα- 
᾽ [2 - ’ Α Α Ἁ 2 ᾿ 8 « 

ὠὦδεις μύϑους παραιτοὺῦ. γύμναζε δὲ σεαντὸν πρὸς εὐσέβειαν. ὃ ἡ 
Α ᾿ ’ " 3η ἢ 2 Α ω ἃς Ἅ 3 ’ 

γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστίν ὠφέμμος ἡ δὲ εὐσέβεια 
4 Ἂ “- - - Α 

4τ|1, 1. πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς τῦν καὶ 

Ἐποτγαῦ ΡΡ 585-81 4135 ΟἹοαῖ ν6]3 ΑἸη,816 ρ([ εχ οἀ43 4] τηι ρῥρἷδὶ 
ταῖϊ .. 8] [ΓΘ δ νρ ρὸ [υϑιάῖ8] 86 ΟἹ] 61γ} (εχ οἀἀ 3) ΟΥ (β6ἃ πρίᾳαπο νᾶ 
τη88) ΑἸΠ 814. ΑἹ μὰ Απὴῦ δ] πλανὴς (:: 661 Ιο 4, 6.) ] ν»΄ " ἃ ρρἰ δῖ τηὰ 
οὔ καὶ (η 0} ΕΠΟΓΑΙΒΙΡΡῚ 

2. κεχαυτηριασμ. 6. ΟΌΕΟΚ 8] ἰοῆρθ ρὶ ΕΠοΥαυδρΡ ΟἸότὴ ΟΥ (6χΧ 188 
Ρ]) Ερρ! 116 41 πιὰ... [ψη9Ἁ τοΐπ χεχαυστηριασμ. 6. ΑΙ, 81] ἔετο!θ ΟΥ εχ 
ἐἀ πΒοθβὲν Ογγϑάοτιδὸ ΤΉ γι (56 εἀ. ΗΔ]. αθΐᾳὰθ κεκαυκήρ.) | ιδιαν 
(61. ΕΠοΥΘΙΒΙΡΡ εἴς; Οτὲ οὐκέναν, θὉ" ἃ δπὶ [οἱ 8] εαυτων [5μαπ}] ροϑὶ 
σιν.) .. 41. 40." ΟἸοαι Ερὶρ 95 οἱ716 Αὐοῃ 6] Ατηγδὶ οἵὴ 

8. ἀαπεχεσϑαν .. τ Κδυδιί ἂρ Αὔρ' αδεοίἑποπεβ (αααβὶ βοσῖρίαπι δϑϑβοὶ 

απεχοντῶν). Οὐ ἰπὶ (ὁχ ἐμτογρσθίδηαϊ 1Ἰσθηἑ8) ργϑοη δὲ ἑμδοηίξωπι. 

Ἐρὶρ! 619 ἀς Οδίδρηγυ αβίϊβ: αἱ γὰρ πλείους τῶν αἱρέσεων τούτων τοῦ 
γαμεῖν κωλύουσιν, ἀπέχεσϑαν βρωμάτων παραγγέλλουσιν (αποᾶ εχ 

[οχίαϑ ᾿μουργοίδ πη 6. ΟῚ οχ αἰ δυθηῖα ΘΟ. 018 ΒΟΥ ἴατη 6886 8Ρ- 

Ρᾶτοί). [δὰ νον ῦ" 1} ρἷὶς : τινὲς μὲν - φασὲ μὴ κεκρατηκέναι τὸν ἀπό- 
στολον τῆς φράσεως - ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν Κωλυόντων γαμεῖν καὶ κελευ-: 
ὄντων ἀπέχ. βρ. - ὅρα δὲ μήποτε περὲ ἕν στοιχεῖον ἢ μέαν κεραΐαν 
γέγονε τὸ σφάλμα" κωλυόντων γαμεῖν, ἀντέχεσθϑαν βρωμ. [ ἅ .. ΟἿ" ων 
Ϊ μεταλήμψ'. ς. ΑΌ"Ἑα .. ς-λήψ. 6. Οὐ λλ"Ἐὶ, οἷς Βα ἐπιγνώκοσιν [ αλη-- 
ϑειαν.. θὰ δἀᾶ αὐτου; 

4. μέτα... Βα Α] τ μετ 

ὅ. ἐντεύξεως .. ἢ -ξεσιν (Β8]ς) 

6. χὺ τὸ ς. ΑΟΌἐ ἜΘΕΙ, 8] πιὰ ἰΐ νῷ (6Χ6 Ἀ1ὴ) 30 0 Β01Ρ 4] Τμάτι Απηῦχϑὶ 
δὶ... ς τῦ χῦ δ. ὈδΛκ 4] Ὁ] δπὶ 80 4] ΟἿγ Τῃάνιθὰ 4] Αὐρ | Ὁ" ἐντρε- 
πομενος | ἥ ὃ. ΟΌΕΘΚΙ, δἱ ἔδυ ὁπ} ρΡ τῆι... πϑἉ τοῖῃ ἧς ς, Α 80 8.09] 
παρηκολουϑῆκας 6. ΑΠΈΚΙ, 8] αὐ νά ΟἸη ΡΡ πιὰ .. σΕ6 -ϑησας 

Ἴ. μυϑους .. 0 θυμοὺς "5116. ἃ δλπι ἔχ 4] οὔχ δὲ 5866 (Ατηδτϑὶ ἐπεγ 6 6η8) 
8. ολιγον .. Ἐα ἔᾳ δἀὰ μὲν [ ἐστιν Ββος... Βα οἵ [ἐπαγγελιαν (εἴ. ΟἸ τὰ 
ΟἸ σου! 4] τι Ρρ͵8).,. α΄ -λιας α. Καὶ αἱ Ρ] 880 ρμο Βγτρ (Τμάτιςᾶ 

Ἐλ1881] ἰοδίθ 832) Οεοϑὰ Ὀἷ8 : : 



Ῥγϑϑοὶρὶῦ Τίμηοίμθο ἱανθηῖ, Π6 δαιηοη! οηίθυϑ. 1 ΤΙΜ. ὅ, ὅ. ὅϑ 

τῆς μελλούσης. 9. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. :, 16δ. 

3 - Α Α - Ἁ 

10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεϑα, ὅτι ἠλπίκαμεν σοι, το. 
ἐπὶ ϑεῷ ζώνει, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεύτητος 

καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν, ἐν λόγῳ, ἐν ἀνα- 

στροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 18 ἕως ἔρχομαι πρόσεχξε 
τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ 

ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδύϑη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιϑέσεως 
τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἰσϑι, 
ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἢ πᾶσιν. 16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ δι- 
δασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις 
καὶ τοὺς ἐκούυντάς σου. 

Υ. 

1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεω- 
τέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς 

2 Ἁ 3 ’ [4 ’ ’; [2 Α ᾿ῃ 3 

ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. ὃ Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4 δἰ 

δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανϑανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον 
οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις" τοῦτο γὰρ 
ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. Ὁ ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμο- 

----. Ὁ -.ς΄ὄὄ... -«- 

10. καὶ ΡΣ ο. ΕἌΚΙ, 8] Ρ16ῦ αὶ ΟἾσὶ Ὑπᾶάσγὶ ΤῊΡΒ Οδς .. 609 1. οἴῃ ς 
ΑΟΡ 410 ἃ ἢ ᾳὶ αἱ Ρὶ ΟυγἝβθ8291 ΟἿΣ δι ρῥοἱδῖ [ογευδυζ, ο. 1, 4] Ιοη68 
ΡῚ ἰῦ νῷ ροὸ οορ Βυχυνγ 4] υὐ νάϊ οἴχῃ ΟἿ τ ([ αἰ 644) ΤΗάτί Πδτὰ ἃ] 

Ρρίδι,, α΄ 1 αγωνιζομεϑα 6. ΑΟΕΘΚ 8]Ἷ ΒΥΥΡ Δ} (8. Ογγίβοβϑθτ 
(σΒγ1) | δ" αἱ ηλπισαμεν | Ὁ" ἐπι ϑέον ζωντα  ΕἘὰ μαλλιστα 

12. ἐν αγαπή ο. ΑΟΡΡΕΆ Δ] ἔδγαἾ0 10 νρ ΡῸ 00 ΒΥ ἀτ 8γΘ δοίῃ ΟἹ 
Δ] ΑἸρτβί Ηἰον δὶ τὰ... ς (ΞΞ6 82) δὰ ἐν σρευματι 6. ΕΙ, 8] Ἰοῃρθ 

ΡῚ ΔΥΡ 8] Τμάχὶ Τληι ἃ] 

14. μετα .. Ἑα μὲτ 

15. πασιν ο. Αου Εα 17. 81. 1 νρ (6[. ρα! ρΠἤταρ8) ρῸ οορ Βυγαὶγ ἃγθ 
Διὰ (ΟἸοα Ογγ δρ 6) ρρίδῇ.. ς (6000) ρτδϑῖὴ ἐν 6. Ὁ ΄ Κιὶὶ 8] ὑ]ῸΣ 

ΔΘ 4] ΟἿγν (οπηπίηο, δχρ]ϊοαὶ θηΐα: μὴ ἐν τῷ βίῳ μόνον ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῷ λόγῳ εἰ6) Τπάτε Πδτη ἃ] 

16. αντοιφ.. Ὁ" ἃ ἔκ υε1 Ρδἰΐπρ8 νρ (η01) [0]) ρῸ 84] ρρὶδὶ ργϑθπὶ ὃν 

Ψ. 4. Ὁ" Δ] αἰΐᾳ ἐγγονα [ Ὁ" μαϑέτωσαν .. «3 ἃ ἢ νᾳ ρῥρἱδὶ τὰ μανϑα- 
γέτὼ 1 Ὁ" τῶν δίων οἰκων 1 ἀποδεκτον ὁ. ὑπὸ οὐηπ 8] ἰοηρα μ] ἰΐ (εἴ. 
τὰ) νῷ Βυσ τ ἃ] τὰ ρρδτ οἰἰδὶ μχὴ .. ς (ΞΞ ΟΡ 82) ρέϑβϑηι καλὸν καὶ ἃ. 

, Τα 50 ΟΟΡ 8] :: οχ 2, 8. 

Τίς 3, 15. 1. 

4, 18. 

4, 18. 



8 
τι 

φ φ. 

:, 6. 

δ9ϑ0 17ΤἸΜ.ὅ, 6. Οἴγοα νἱἀπαβ ργϑϑοῖρεῦ 6] ἢ ΘΠ 448, ΟἾΤΟΔ 

, - 4 - 
γωμένη ἤλπικδν ἐπὶ τὸν ϑεὸν καὶ πρυσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς 

-«- Ἔ κι Α - - ’ 

προσευχαῖς νυχτὸς καὶ ἡμέρας" Ὁ ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέϑγη- 
κον. ἴ καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀτεπίλημπτοε ὦσιν. ὃ εἰ δέ τις 

- ’ - 3 , - Υ͂ 

τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰχείων οὐ προνοεῖ, τὴν» πίστιν ἥρνηται 
καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 

9 Χήρα καταλεγέσϑω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, 

ἑνὸς ἀνδρὺς γυνή, 10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἕτεχΡο. 
’ 3.9 ’ 95 « ’ ’ ΗΑ 9 , 

τρόφησεν, εἰ ἐξετοδόχησεν, εἰ αγίων πόδας ἔνιιψψεν, εἰ ϑλιβομένοις 

ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ ἐπηκολούϑησεν. 11 νεωτέρας δὲ 

χήρας παραιτοῦ᾽ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσουσιν τοῦ Χριστοῦ, γα- 
ἊἜ ῶ» , [ἢ ἢ , ’ γὼ 2 μεῖ; θέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἡϑ έτη: 

σαν 1ὃ ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανϑάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰχίας, 
οὐ μότον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ 
μὴ δέοντα. 14 βούλομαι οὖν γτεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰχο- 

δεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας 
’ Ἔ - ἤ “«- - 

χάριν᾽ 1Ὁ ἤδη γὰρ ἐξετράπησαν τινες ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. [10 εἶ 
" δ ν ΝΥ ’ 2 ’ 3 - ἃ . » 

τις πιστὺς ἢ πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκειτὼῶ αὐταῖς, καὶ μῇ βαρεισϑω, 

ἡ ἐχκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

ὅ. τον (ΕΑ οἴὉ) ϑέον .. δ" Αὐρ Εαρ τὸν χιριον 

1. ανεπιλήμπτοι ο. ΑΟΌΕα.- ς -άἄηπτοι ς. Ὁ ἜΠ, οἷο 

8. Εα μαλλειστα [τῶν 86. 6. ΟΡ ΟΊ ΕΠ, ἃ] αὐ νάτγ οχηη ΟἿν Τμάτί 
1)8τῃ 8] .. ἴῃ οτὰ ς. Αρ"ἘΘ [Ὀ"Έ6Κ προνόειται | ἐστιν... Καὶ ἑσται 

9. ἐλαττον .. Ἐὰ 8] -ττων | γεγονιναι .. Ὁ (βίο ομΐτη δὺ δηϊθοθαὰ 
ΒΘΡΑΓδῦ) 8] ἰδ νρ οἱ ρρὶδὶ (ἃ ἔῃ νῷ φιαθ γιονῖξ, αὶ φιιας ζιεογαῖ) ἰδ 

αὐ νύϊγ ρὸὺ ΟΟΡ ΒΥΓῸΓ ᾿ς, 944ᾳ 60}})}5, π66 Δ]ἰΐοσ Τμάοχοϑίδθ ος Τηδτὶ 
(ποι ἰΐθῃ νϑγὸ ΟἿγ τὸ ἑξήκοντα γεγονέναι ἐτῶν“ 41114) 

10. ἐτεχνοτροφησὲν (ἃ ἐξ νᾳ "Μἰῖοβ ἐἀμοαυτ) .. Ἐᾷ ἐτεκνοφορεσεν [ α 118 
ἐπηρκησεν, Ε ἐπερκήσεν 

11. καταστρηνιασουσιν (εἰ. Ἰωμηθἀ πη) ς, Ακὰ 381. Ομγοᾶ ς 1,η94 πρδὶ 
-σωσι 6. ΟΌΚΙ, ἃ] ῥἷδὺ 

14. νεωτερας (Ὁ " 4] ᾿Γδοιὴ τας) .. 8] ἴαγϑϑξδ 8] (οχοϑ' 5) ρρ δἰϊαξτν βἐϊδὶ 
δαὰ χήρας Ἰ ΚΙ, 8] λοιδωριας 

1δὅ. ἐξετρ. τιν. ᾿ς. ΑΡ6 δαὶ .. ς 49. τιν. ἐξετρ, 6. ΟΌΚΙ, 8] ΡΙΟΥ ἃ Κ᾽ γᾷ οὸρ 
ΒΥΓΠΙΓ 4] ΟἿΥ ΑἹ πὰ ΑἸ τὶ ἃ] 

16. πιστὸς ἢ πιστὴ ας. ΚΙ, ἃ] ἴεγε οχηη ἃ ἔι [0] ΠΑΡ" αἱ ΒΥΓ ΤΙΣ ΑΥῪ 8] 
ΟἿγ (οοτηπι: καλῶς προσέϑηκεν Εἴ τις πιστός" παρὰ γὰρ τῶν ἀπί- 
στων οὐκ ἔδεν τὰς πιστὰς τρέφεσϑαι) Ὑπάτὶ Πθᾶπὶ 41] Απιῦτϑὲ,, ΟὉ9 
ΠῸ ὁπ; πιστὸς ἡ 6. ΑΟΕΟ 17. 47. διηὴ ΠΑΡ οΟΡ Δγὰ ΑἸΠ,874 (4) πάϊι: 
εἴ τις ἐστὶ πιστὴ χήρας ἔχουσα)... ἴ νῷ ρρὶδι3 (Πα θη δηΐπὶ δὲ φιοῖν, 



ῬτΟΒΟγΓΘΡοΒ οἵ ΡΘοοδπίθ8, Ῥγδθοθρία γα τίϑ. 1 ΤΙΜ. 5, 28. 537 

11 Οἱ ΝΣ προεστῶτες πρεσβύτεροι πῆ τὶ τιμῆς ἀξιούσϑω. 1 ΤΒ δ, 13 »». 

σαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 18 λέγει γὰρ 190 .8»8. 
ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καὶ "Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ Μιὰ 10, το. 
μισϑοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, 

ἐχτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων». 20 Τοὺς ἁμαρτάνοντας «Ὁι το, 16. 
ἐνώπιον πάντων» ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φύβον ἔ ἔχωσιν. 

21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ » τι ,.. 

τῶν ἐκλεχτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, 

μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίϑει, 
μηδὲ κοι ώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἀγνὸν τήρει. 28 μη- 
κέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σον καὶ 

Π0ῃ τὑἰ ἈΠῈ δὲ φιία) ΔϑίἢΡΡ οἵ ἡ πιστή. ἨδΌθομί νοτὸ ἀθιηϊὰ ρ' 6 ΙὮ το 
δὲ φιιὶ8. Πἀεἴε8 (-ἴδηι ἀεὶ Ὦ το) λαδεὶ υἱάιαϑ (-απὶ 8.618) [ἐπαρκέιτω 6. 
ΟΥΚΙ, 8] αἱ νὰϊν οἵη ΟἿγν Τδάγι εἴς... 1 ἐπαρχεισϑὼ 6. ΑἙΕα (Βα 

ἐπαρικεισϑω) ] Ἑα ἃ] ἐπαρκεσεν 

"11. τὰ μαλλισταὰ [ ἙἘὰ οἵὰ εν 

18. Βουν αλ. οὐ φιμ. (Ὁ κημωσεις) 6. ΘΕΘΚῚ, 8] Ἰοῃρθ ΡΗ] ἃ ε' ροὸ βυγυΐγ 
δὶ δι Τουνῖ.. 1η Ον φι. β. αλ. α. Α΄ 417 ἔ νρ' ΟΡ ἂῦὰὶ ΟἿγν Τμάσί 8] 
Απιυγϑὲ ἃ] (:: αὐ 1 ΧΧ) ] καὶ αξιος.. Εα ἴρ αἕξ. γαρ . 

19. 1, κα. πρεσβυτέρους ] ἐχτος ε. μ. ἐπὸὶ (Εα οὔ, π6ς δχρυΐη ὦ [0) 
δ. ἡ. τρ. μαρτ. .-. ςἀάϊδι α]ᾳ ἂρ Ηἰογ ΟΥρ Απιῦγϑί ἃ] οπὴ ([ἴθπι ᾿γϑθ- 
ἴον Οοοξοτα) 

90. τοὺῖς ς. ὈἘΡΚΙ, ΑἹ αἱ νάτγ ὁπ νρ (εἴ. δὴ ἔὰ 8] Ὁ]}) οοΡ ΒυγΓ 4] τὰ 
ΡΡΒΤ οὐδὲ γηὰ,. 15 δἀὰ δὲ ο. Αὐ" ἃ ἢ αὶ ἀεπιϊὰ ροὸ ΤῊΡἢ Ηΐετ, Ἰΐθτα 

δὰὰ ροβϑί ἀμαρτ. Εα | ἢ ἑλένχε 

91, χὺτῦ ο. ΑΌἘὰ 11. 81. 18. 1 γῇ δ0Ρ αἱ (ββὰ βυγαυῖγ 4] ΑἸ τὺ χὺ) 
ΟΙδαι Αἰη.536 Ογγαγῖθ ΒᾺ5 4] ρρίδί,. ς (ΞΞ 82) κυρίου (6 099) τῦ χὺ ο. 
ῬΛ ΚΙ, Αἱ Ὀ]6γ ρῸ 41] ΟἸιν Αἱ [ προσκλισυν 6. ἘΘΚ θΘΥ δ" Δ] ἐογίδ τὰ 1 
νι (ὧν αζἴίαηι [νε αἴίογαπι) ρατίεπι ἀεοϊϊπαπαο) ὅο βυγαῖ 4] ΟἸθ Β88 
(μήτε ὑποψίαν τινὲ δοῦναν προσπαϑείας ἢ προσκλίσεως πρός τινας. 

ΑἸΙΌΪ μηδὲν ἡμῶν δυναμένων κατὰ πρόσκλισιν μηδὲ προειλημμένων εἰς 
τὴν διά τινων διαβολήν) Ἰπάτ (μὴ χάριτι τὸ δίκαιον διαφϑείρονταλ 
Ῥαιὰ Ταρὶ (τ ρο 118. ΟἸγὶ ν Ὁ 18 ἰν1ὰ8 ἰηἴν4] δάάϊ: τουτέστιν κατὰ 

προσπάϑειαν προσκλινόμένος τῷ ἑνὶ μέρει) δϊὰ εἰ Ῥῃοί (ἑτεροβά- 
ρέναν ἢ ἑτερομέρειαν) .. Τμἢ προσκλήσιν ς. ΑΌΙ, 8] ἔετοῦῦ 5] Αἰ 536 ς(,,. 65 
οπιη Ἠι88.) ΟἿΥ (ἵνα σε πηδεῖς προκαταλάβῃ μηδὲ προοικειόσηται) 8].. 

98. χαριν, ἐορ ἐπαϊρπαίίοποπι (Ὁ) 

22, Ὁ" ἐπιτιϑου 

93. αλλὰ ς. ΑΛ ΡΟ 8]... ς αλλ 6. ΚΣ, 4] αἱ νὰν }] |[ τὸν (ἃ το) στομ. 

σοι ο. Ὁ ἜΘΚΙ, 8] ἔδγθ οὴῃ ΡΥ ἴεσθ οὔθ ΕΌΒΡΤ 35 ΑἸ Οτ 

Τηάνι τη (εἰ: Ρατϑθ4. 639. 600) Ῥῃο ταδη3,8 ΑἸ ΥΒΙΠΙ8 οἰ 4]... Τῃ 

ὁπὶ σοι! 6. αὐῦ 17. ἃ δὰ (86 οἱ οἷ. ροβϑί) Ατωργβίθά Θδπὰ Ἐαὰ καὶ 

καε δια τας 



ὅ2ῷ8 111|Μ.ῦ, 234. 6 δβδϑενοσυ οὔοὶβ, ἀ6 ζ31616 ἀοοίουθαμ. 

τὰς πυκνάς συυ ἀσϑενείας. 24. Τινῶν ἀνϑρώπων αἱ ἁμαρτίω 

πρόδηλοί εἰσιν» προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολονϑουσιν' 
ΘὉ ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα 

κρυβῆναι οὐ δύνανται. 

ὟἹ. 

τιν 3,9... ες Ο1 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης 

τίν 3,5. τιμῆς ἀξίους ἡγείσϑωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ διδα. 
τ « 4 Ν [4 ᾿] 

σκαλία βλασφημῆται. 2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ κατα- 

φρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μάλλον δουλενέεωσαν, ὅτι 
πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐδργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. ὃ. εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ 

μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ 

Χριστοῦ καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4 τετύφωται, μηδὲν 
9 Ἷ ) Α - Α , 4 ’ὔ, 5Ὁ τ ᾽ 

ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περι ζητησεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γε 

γεται φϑόνος, ἔρεις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, Ὁ διαπαρα- 

4 1ι5,. τριβαὶ διεφ αρμέρων ἀνθρώπων τὸν γοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς 
[ 

Θ 

25. ὠσαιτὼῶς ὁ. ΚΙ, 8ἃ] αἱ να ἐγ οἵη!) ἃ νρ' 600 Βυγ τ 4] ΡΡ τὴ .. 1ὼὴ δὰὰ 

δὲ ὁ. ΑΡὰ ἔξ βο] τὰ ερ. τα (11. οπ|) κα. ὁ. ΑΕ6 ἃ] ἰῦ νᾷ 5ο 6ῸΡ 871 
αἴΓ 4] ΤΡ ῥρὶδι...ς τὰ κα. ἐρ. ο. ΚΙ, 8] Ρ]6Υ ΔΥΡ δἱ ΟἿν Τμάτσί 41| 
προδηλα α. ἃ 07." (61. ργδθ σὑ8}} οἵη ὁ. Β ὁΘοηβαηῃίἶτε οοηϑίϑδί) .. 
ς λἀὰ ἐστι ς. ΚΙ, ἃ] ρῥ]6γ, ἰΐθτη 0Ὲ6 17. 61." 98. εὐσὺν, ἢδς ΔΙ1ἴογ Ὁ τῇ 

οἷς ἰ δυνανται ς. Αν 17. 67. 11. 1... 179. 4] ἴετοϑ Τηαγὶ Οοοϑὰ (Πδπι . 
οἵ καὶ τὰ 8αᾳ δι"»».).. ς δυναταν 6. ΚΟΚῚ, ἃ] οογία ρῖὼ ΟἿγ 8] 

Ί. 1. δουλοι.. Ῥα δουλοι (ἰξ νρ διιδ ἴμρο δϑεγυὴ, 18. 584} δουλείας 

ϑέοιυ.. Ὁ 11. 8.Ρ8 ἃ ἢ τὰ νρ ρὸ ρρδῖ 4114 χυρέοι [ Κι, 84] βλασφημει- 
ται. α -μεταν 

ὥ. ἐχοντὲες.. ΑὈἾΕΘ δ] -ντὰς [1, Αἱ καταφρονητῶσαν ] ευεργεσιας... 

εα 46. εὐσεβιας (46. -ενας, 4ὅ. ἐργασιας) 

δ. νὰ υὑγειαιννοισυν 

4. γένεται... Ὁ" ἃ ὶ πι οἱ γεννώνται (παϑοιηέι")} Ὁ 8.Ρ6 1 (6ξ. τη) νῷ ρὸ 
οου ὑηἷδὶ φϑονοι (βᾳβο κἀὰ φονοι) |[ ἐρέυς ὁ. ἢ (Π6. δ᾿ ταιΐαν 1) ΕΟῚ, 8. 
ΡΘ ἃ] σογίϑ πὰ 1ἴ (εἴ. τ) νῷ 600 5.ῪΡ αἱ [)8ιη ρμὶδὶ (:: 8 [ΘΒ τ 0}18, 

ἴῃ αιυΐϊθτ8 δα οιῦ ἰη ΘΥριθίθβ, βίδη μη ναί)... ς Τὴ 49. ἐρις 6. Α 
(Κ5}}}} ἃ] οαγία ρη ΒΥΓ 61} (αἱ οὗ Βυγ δἷ δϑῖ} οἵ. βλασφημία εἰ υπο- 
γονα) αἱ ΟἸιν Τμάτγε ΠδιῃΡΑΓΟΤΙ (βορὰ εἴ. ροεγρὶὶ βλασφημία) 8] 

ὅ. διαπαρατρ. ς. ΑὉῈΕΘΙ, ἃ] Ἰυηζα Ρὶ]ὶ ΟἸε ΒΔ8 Οἢν Τμάᾶτγε 4] Ρπι.. Καὶ 
8] διατριβ., ἃ] παρατριβ. .. ς (ΞΞ αὖ 52) παραδίιατρ. «ας. τηΐη αἱ νᾶϊτ 
Ρϑὰς ΤὨΡΉ. νογίαμί 1Ὁ (εἴ. τὰ} νῷ ρΡἱδΐ οοηγ οἰαἰίον 8. (ς ἐοη  Ἰοἰίοτες 



[6 ἀνᾶγίβ. Οοβοσίδξυν ποπιίμϑιῃ ασδί. 1 ΤΙΜ.6,13..ι 530 

3 

ἀληϑείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. Θ ἔστιν δὲ 
Α «ς 

πορισμὸς μέγας ἢ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκδίας. 1 οὐδὲν γὰρ εἰση- 
’ ἜΝ ἢ - δ ων » ᾿Ξ ἢ . 

γέγκαμδν εἰς τὸν κόσμον, δήλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεϑα 
»» Α Α 

8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσϑησόμεϑα. 
ἐ 4 , .« 2 

9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπεουσιν δἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα 
Α , 

καὶ ἐπιϑυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυϑίζουσιν 
Ἁ 2 ᾽ 5. ἡ Ξ: ᾿ ε» . ᾽ 

τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 10 ῥίζα γὰρ πάντων 
»- - 3 Α ς , ξ 

τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήϑη- 
σαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

11 σὺ δέ, ὦ ἄνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ, ταῦτα φεῦγε᾽ δίωκε δὲ δικαιο- 3 τι 8, νυ. 
σύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραῦπάϑειαν. 12 ἀγω- 
φίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, 

δἷς ἣν ἐκλήϑης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολ- 
λῶν μαρτύρων. 18 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζωογο- το 4, τ1. 

οἷ δΔἀά πιαϊαε) ] Ὁ" απεστραμμένων απὸ τὴς [ς (6090) δἀὰ ἴῃ ἡ. 
ἀφιστασο απὸ των τοιουτοῦν 0. ΕΙ, 8] ΡΙΟΣ τὰ 101 Βγγυῖϊγ δοίἢΡΡ ἃ] ὑρϑτ 
τὰ μοὶ ΑἸαῦγϑὶ ἃ] (Ογρ ἀΐϑοος αὖ λιιϑβηιοάϊ δα ἃ ν. 4. δ6π|86] ροϑί 
τέτυφ. οἱ 86π|6] ροϑὶ μηδ. ἐπιστ.)}: οἵχ 6. "ΕΑ 17. 67." 98. 1 γε 
ὅο οορ 88}} δοίῃτο πὴ Βοὰ 

Ἵ. δηλον οτι 6. Ὁ ΟΊ ΚΙ, 8] ἔδγθ οσπη ΒΥΤΙΓ 4] Ὁ] Β88 Μδο ΟἿγν Ἐμάτγὶ 
Ὅδιι (ει. Ρ8γ316. 364) 4] 16 Ὁ" αληϑὲς οτι (Βγτρ 8 ροϑβῖ πιμπάι δα ὰ 
σετ βουνϑῖὶβ αἱ σοί νάξγ ποίμηι 68ὲ χιϊα) οἱ ἃ τῇ (υόγίπα φιοπέαπι [φμΐα 
τὴ]ν» ἰΐθτῃ Αι γβ) ἔν (λαιά ἀιδίμης χιΐα [φιο4]} 5ο (ἐπ σονίξαίε φιιοά) 
ν Ροϊγο (ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξ, τι ἔχομεν) Ογρ Αὺρ Ραμ] αλλ, ΘῸΡ Β8} δοίἢ υἷγ 
ΔΙ καὶ .. Β΄ [μη οτι 6. ΑΕῸ 17. αὶ νρϑϑά αἱΐᾳ 

8. ΠΡ6Κ 43 (ἃ ρ' τὰ 8] ρρίϑὺ τῶι συἱοίμηι: ἃ τῇ 8] ρϑυβ δὲ υεϑέζδι ; Ογρξ 
μαδεπίεϑ ἰΐαφιια ἐαλιδιἑοπόηι δὲ ἐεσιιπεοηξιπι) ΟΥ διατροφὴν [ κὶ Δ] Ομτοᾶ 

Ῥδῖὶ (οἰ.Ρ8γ864) χρκεσϑησωμεϑα (νν αἰΐᾳ ρρἰδῖ τηῦι σοπέέηεξἑ δύπιι8) 

9. παγιδα .. ὈἾΕα 338. ἰἐ (εξ. τὰ} νυν ΡΡ 8114ᾳ8τ οἱἷδὶ δἂὰ του διαβολοι 
Στ εχ 8, 7. | ἀνοήτους (Ἰΐα οἱ. Β458 Τμάτγὶ Πδιηρϑγάϑέ. 4] Αὐρ 8]) .. 4] 

ἴξ (εἴ. ἃ) νβ ρὸ ΟἿγ δὶ ΟΥΡ 8] πιὰ (εοηΐτα Αὔρ' Ῥγοση88 ϑέμζέα) ανο - 

νητους (ὑπωζζια, τὰ φιας γτὐλὲδ ργοβεν) 

10. Ὁ" 128. 4] οπι τῶν 

11. του 6. ῬΕΘΚΙ, ἃ] ἴδ οὔ ΡΡ ρῖὰ .. [κῃ οἵχ ὁ. Αὄ 17. πραὔπαϑ. 
(αι νοχ τατ  ββίτηα οδῇ) ο. (6 δ΄) αβξα (αραὰ -ϑιαν) 71. 187. 8.Ρ9 Ῥείγ 
ΕΡἈ Ηδβγοὴ (οχρ]οεδὶ ρὲ πραὔτητα) ((οτίαβ8βθ δἰταάΐὶ οἵ. [ρη168 δὰ 
ΤΥΔ]1. 8. τὴν πραύπαάϑειαν ἀναλαβόντες) .. ς (ΞΞβκ2) πραότητα (0 " 

αἱ πραῦτ.) ὁ. ὉΚῚ, 8] ῥ'ογῦ ΟὨγν Τμπατγί ἃ] 
12. εἰς ἦν ο. ὑπο οἵἴηῃ ἃ] }] ἰὐ νῷ 80 60Ρ 88} ΒΥ1 8.1Ὰ δαί ΔΙῚ ὈρϑθΓ ῥΡηὶ 

ΡΡ δι δῖᾳ... ς (-ΞΞ6 82) δἀὰ καὶ ο. ταΐῃ αὐ νἀ τὰ ΒΥῪΡ 6." 8] ΤῊΡ 

Οος ΑἸ ΥΒ(8 οἰ 9 8 [χ, οκιολυγησας 

18. παραγγελλὼ σοι (11. οι σοι) .. Εα παραγγέλλων 1 “ωογονουντ. 
ΤΙΒΟΠΈΧΡΟΚΡ. Ν. Τ᾿ ΕΔ|ι. 7. ὅ48 



τῖιι 5, 13. 

4 ΤΊ ὁ, 18. 

ὅ80 1 ΤΙΜ. 6, 14. Ηοτίδιίυν Βοιιΐμοω ἀθὶ. Ῥγδαϑοὶρὶξ αἰνιε θα. 

φοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί σε τὴν ἔντο. 
λὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοὺ Χριστοῦ, 1ῦ ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος 

δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλενόντων καὶ κύριος τῶν» κυριευύν- 

τω», 10 ὁ μόνος ἔχων ἀϑανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν 

οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον, 

ἀμήν. 
117 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρο. 

νεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ϑεῷ τῷ 
παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 18 ἀγαϑοεργεῖν, 
πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους δἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀπο- 

ϑησαυρίζοντας ἑαυτοῖς ϑεμέμιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἕνα ἐπιλά- 
βωνται τῆς ὄντως ζωῆς. 

(6) ο. ΑρεΝα] 4156 Αἰμ539 Οὐ 8397 ΝΥ85 (πιδί88 ἐὰν Μαςδα) ἃ] τιὰ.. 
ς ζωοποιουντ. 6. ΚΙ, 8] Ιοηξα ρμὶ Ογγβυῖθ 4] δ]ῖᾳ [ ΕἘὰ 8] νν δ]ΐᾳ ρρ 
Δ]ῖαᾳ τὸ χυ (Αἰ ὅ59 4] κυρ. εὖ χυ) [ Αν"πειλατου 

14. υ»" 48. [ἃ οἵὴ σὲ [ ανεπιλήμπτον (Ὁ 115. ΒΥΥ͂ ΡΡ 8]1ᾳ ρσϑϑιῃ χαι) 

6. (Α ποη Ἰἰααθ) Ὁ ̓ Εα .. ς -ληπτον ὁ. ΤΠ, οἷς 

1δ. δειξει.. Ὀΐ -ξαι, Καὶ -ξὴ 

16. φως (οι. ΟΥ̓ 8] ρπι).. Ὀ Εὔ" ἀ 6 ἔπ δ] (νρθᾶ ροὸ ὁοΡ ἃ] Τοσί ἃ] φιΐ - εἰ 

ἔμοοτπα ἐπλαδιίίαι) Τὰ 1 ρρὶδὲ 4]1α καὶ φως | εὐδὲν 6. ΘΕΕΟΚΙ, εἴς .. ἃ 
8] Ὁ1ὰ ἐδὲν [ Ἐα βὶ ὸ ανϑρ. ουδ. [ Ἐα Α] ἔδτο᾽ὅ ρ' οἵω καὶ 

11. ἐντωνυν αἰωνιν α. ΛΈΘΚΙ, 8] υἱ να Γ ΟἿΩΣ γ᾽ ΒΥΓΡ ΟΥ̓ ἃ] τὰ... ΡῈ ἃ 

6 ἔ πὶ Υρ' 60Ρ ΒΥΓ 8] ΒΑΔ8 ρρ]δὶ τοῦ νυν αἰῶνος  ηλπικεναι (1, 78. 138. 

8] ἐλπ.) .. Ἐὰ Ῥδιηραγηῖό ελπιΐειν (1 νοὶ ϑροταγε) ἢ 18. πλουτω 
ἐν 860 6. Ρ ΚΙ, 4] Ἰοηρο ρ] Οὐ Τῃᾶγί δ (δα ἢ. 1.) 41].. 1.ῃ ἐπε 6. 
ΑΒ Ἐα 8] ἔεγο δ Οτϑδὰ (ἢν Ὠδιραγητδ ΤῊΡΕ [τῷ 8ὲε. ὁ. ΑΡΓΕΚΙ, αἱ 
ἴογϑ οπιῃ ΟΥ̓ 4] τη .. Ὀ᾽Ἑα 8] Οτοδὰ ΤῊΡ}) οἵω τω. Ῥσδαθίοσοα ς (65) 
δα τῷ (οπι Ὀ"Ὲ 8] ἢ 81) ζωντι 6. ΒΈΚΙ, 84] Ἰοῃῆβε Η] ἃ 6 βὶ τὰ νμϑὰ οἱ 
αν βυυθιγ 4] Οὐ ΟἾγ' Ταγάϊ αἱ ρρἷδί αἰ ᾳ: οἵη 6. ΑΡῈ δἱ ἴοσϑ θ Καὶ δὴ ἔὰ 
ἀθτηϊά 10] 87] 8] 00 88 ἃ] Οτοδὰ Β48 Δ] Ηἰογξ αἱ ] παντα (εϊ. Οἵ 
Δ] Ρῃ)... [ἢ ῥσᾶθιηῃ τὰ ὁ. ἃ 8] ἔογοῦ Βδ8 ΟἾτἷ... ἕα αὶ οἴω. Ῥγδθίογοδ 
ς (ΞΞΘῦ 82) ροβὲ πλουσ. ροῃ 6. τηΐπ νἱχ τὰ οοηΐτα ΑΡΕΚΙ, 8] Ιοηρθ ρ] 
νῷ ὁοὸΡ 88} βυγυῖγ 4] Οἵ 8] ρὶ ρῥρἰδί 

18. πλουτεῖν (εἰ. ΟΥ̓ 4] ταῦ) .. Εα πλουτιζειν 

19. αποϑησαυριζοντας (1, -ντες) .. 9Ὲ ἃ ε Γ τῇ νῷ ρρἰδὲ 411 αποϑησαυ- 
ριεζειν [ Ἐὰ εἰς τὸν μέλλοντα [ 1, ἃ] ἐπιλαβονται ] οντῶς ς. ΑὉΕ Ἔα 6] 
τὴῦ ἴΐ (εἴ. τὰ} νυ (6. δὼ ἔὰ 8] Ρ], βΟῚ τηϑγ) ΟΡ 98} Βυγαὶγ Ἀστὰ 4Υ9 δοίῃ 
ΟἸεπι Οὐ Οοπβὶ 8] ρτὰ ρρἱδί,, ς (ΞΞ6Ὁ 82) αἰωνίου δ. ἘΠΕ Ειὶ, ἃ] Ρ] 
ΤΙ ΔΥΡ 8] ΟἿΣ 4] 



Ἐ'4188 βοϊδη(α νἱΐϊδπᾶα πἀοὶ οδυδβ8β8. 1 ΤΙΜ. 6,99. Ὁδὅ81 

20 Ὁ Τιμόϑεε, τὴν παραϑήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς «τι, τι. 
βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιϑέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 5, 16. 
21 ἣν τινὲς ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 

22 Η χάρις μετὰ σοῦ. 

.-----Π  - ςΞ...  -. 

20. παραϑήκην 6. ΑΘΈΡΟΚΙ, ἃ] Ἰοηρα ρμ] (ἴθ ΒΥΥΡ 28 ΕῪ 00 88}} ΟἿ θὰ 
8] τὴῦ.. ς (ΞΞ6Ρ ὅ5Σ, βοεὰ 60) παρακαταϑῆήκην α. τηῖῃ Υἱχ τὴν ΟἿΥ 41| 
κενοφωυμιας ὁ. ΑὉΕΚΙ, 8] ἸΟΏρ6 οἱ Θ0Ρ 888} βυγυϊτ β6ἢ 8] ρΡὴ δ]ῖα (β6ᾶ 

Τηάτὶ δὰ 81] ποὴ βαρ οδηῦ. Οδο ναόζο: κενοφωνίας δὲ τὰς ματαῖιο- 

λογίας. ἄρα οὖν ἔστι καὶ κενοφωνία οὐ βέβηλος. ὃ δὲ μακάριος Ἴω. 
[1.. 6. Οἢγ,, 8884 δὰ ἢ. 1. πἰ}}} δἰ αϑιηοάΐ ἢ8 061] τὰς νεωτέρας παραυνέ- 
σεις καινοφωνίας εἶπε, διὰ τῆς αε διφϑόγγου τὸ κὲ γράφων, ὡς ἔοικε.) 
ον Ἐα αἱ Ἐρίρηϑ4θ (ἴπ δρ. Δπουσϑη8) ἴθι (σοσιη πουϊξα 68) ἰΐ (εἰ. τὰ) 
να [τ ὄἷδι Τοτὶ Ρ58- Αἰ ἰδίδθ8. 4] τὴὰ καινοφώνιας (ραββῖπι βὶς δὲ. ρρῖθβδ, 
Ιερίίαγ νοσὸ πυϑαύδιῃ κέρος 4αυἱη οὐ τὰ χηλχίσηθαᾳ δηξαυ δαῖτ 

καινὸς ρταθθδδηΐ.) Οἵ οἱ. 2 ΤΊ 2, 160. 

22, μετὰ σου α. ΘΕΚΙ, 8] ἔδγο οἵηῃ ΥΥ Η] ὑΡ ἴα .. 1. μεϑ ὑμῶν ο. ΔΕα 

17. (αὶ υοδίϑονιηι ὁ ἰδοιπι) σορ (:: οὗ ῶ ΤΊ 4, 22. ΤΙξ 8, 15. υδὶ μ. ὑμ. 
ἔεγς πο νᾶγὶδί) [ ς (ΞΞ6 532) δϑὰ ἴῃ ἢ. ἀμὴν ς. δ ΕΣ, 41 Ρ]Ὸὸῦ νν 
ΡΙον Τπάτι Π 8πὶ 8] : οτὰ ὁ. ΑθἘα 17. ἃ καὶ ἔμ" 7 όγβατα 22. οπὶ β8} ΟἿ 

Βαθβοχίρίϊο: ἃ πρ. τιμοϑ. α δἀάϊίο (40 ΑΝ) απο λαοδικειας, 109. 8] 
αἰΐᾳ πρ. τιμ. ἃ (ν6] πρωτὴ) .. ΡῈ πρ. τιμοϑ. ἃ ἐἑπληρωϑή" ἀρχεται 

πρ. τιμοϑ. βὶ, ἰίατι Εα ἐπληρωϑὴη ἐπιστολὴ πρ. τιμοϑ. π᾿ ἀρχεταν 

προς αὐτὸν (6"" εαυτ.) β.. ΚΙ, 8] τῆὰ πρ. τιμ. ἃ (ἰ[ἴὰ Κι 1, τοῦ αγιον 
αποστ. παυλ. πρ. τιμ. ἐπιστ. α, 81 Β᾽ τ 1}}1060) ἐγραφήη απὸ λαοδιίκειας, 
ἥτις ἐστιν (Κ 84] ἐστι) μητρόπολις (1, -λης) φρυγιας της καπατιανῆς 

(ἰἰὰ κιὶ 8]; ἃ] πακα-, παγκα-, παρακα-ν» καπιανης) .. ἃ αὐ ἐϊηιοίδιοειηι 

1. (δ κἀά βογίδοηβ α ἰαάϊεϊα) οαρζϊοϊ! ἱποίρὶξ αὐ ἐϊπιοίδοιιη, 11., 5 τὰ 4] 
ἐαρῖ. ερῖϑὲ. αἀ ἐϊπιοίδι. 1. (τὰ Ὁ.» ἃ] ρμγίπια, δἴᾳαθ οἱ. δα αἀἰζαν δογίρία ἀδ 
ζαιιἀϊοῖα) ἴνο. αὦ διπάοιὴ βεοιπάα ( 11.) .. ς πρὸς τιμόϑ'.. πρώτη ἐγραφή 
ἀπὸ λαοδικείας, ἥτις ἐστὶ μητρόπολις φρυγίας τῆς πακατιανῆς: ἰδίδ 
δἀἀϊτατηοηΐδ οτηηΐδ ο. ΚΙ, ἃ] ρῃὴ ΒΥΓΡ; απὸ λαοδ. Βαθδηΐ ργδθίοσ ἃ δ] 

οἱ. ἀπ" νρορα βυγ ΔῚΡ δαίῃ (ἴῃ δρὶβί. ᾿ηβογί ρίϊοπ 6) ΕΠ 8]; σοηἑΓΆ ΘῸΡ 
απο αϑηνων δια τιτου τοι μαϑήτοιυ αὐτου, ἃγ9 8ογίρεϊξ δαπι Αἰλοηΐβ 
πιϊϑίίχιιο οἰπὶ Τιο, ΔΥΡΘΙΓΟΡ απὸ ρωμῆς δια τιτου, 6. ΚΥ̓́ΠΟΡ8 (ἰΐθηι 

ΕἘπ1Π4] ὃχ οἀἂὰ 4114) απὸ μακέεδονιας. 114. απο νικοπολεῶς. Ῥγϑαίογθα 

τη γαπίγ στίχοι σλ' (Κι, 81 ῥ], οἷ. Ευίμα]; 4] σλς΄, σν', σί΄, οα᾽ 
[σα΄ Ὁ], υ΄, τιε'); ἰδ (αἱ ΕἘπ|}41) αναγν. α΄, κεφφ. νη΄.) μαρτ. β΄ -. τὰ 

ἴὰ β6αὲ 80 Βα θῃΐ. 

««-----. -.ὄ.-.Οὲ -... . -. 

848 

3,18. 



583 2ΤΙΜ.1, 1. αυάδί Τιιμοίμουμῃ οὐ [ωο146 οἱ Επιηϊοθ. ΕἸά 65 

ΠΡῸΣ ΤΙΝΟΘΕΟΝ Β. 

Ι. 

«471"1. 611 17ἊὯᾳῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ 
ὁ ἔ, 1. εἷς 

5 », 3 3 “- --"ὥν - 3 ακἃ - 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 2 Τιμοϑέῳ ἀγαπητῷ 
’᾽ [ὦ ς᾽. » 3 Ἁ - 4 4Ἁ ΄ 3 »" 

τέκνῳ. χάρις, ἕλεος, εἰρήνῃ ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
’ Ν « “« « ὔ 2. " , 9 - λοι, ἢ. ὃ Χάριν ἔχω τῷ ϑεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καϑαρᾷ 

Βο 1,9. συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοὺ μνείαν ἐν ταῖς δεήσε- 
σίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποϑῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου 
τῶν δακρίων ἴνα χαρᾶς πληρωϑῶ, ὅ ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ 
ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴχησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σον 

-ἰ 3 - , ν»ὕἵ,» ’ “Ο νι» ’ 2 “οἴδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὁτι καὶ ἐν σοί. Θ Δι 
ι τί 4,4. ἦν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σὲ ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ, ὅ 
Βοϑ, 15. στιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν μου. ἴ οὐ γὰρ ἔδωκεν 

ες» " Α -ὦ ’ 3 " ’ 4 3 [4 4 

ἡμῖν ὁ ϑεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σω- 

ἡρυκᾶρ, ἰρωμος, ὡρεστκδνῖν, μὴ, φωρκουωυσρονιιυ. ἀμαυνο τρρνδε, τπρρν: 

ΔΚ Δ] πὰ σῸΡ (1ἴθπι Ργϑθιλβδο αἀρχεταν ΡΕΡ6) σρ. τιμοϑ.. β΄..«, του 

ὲ αγιου αποστ. παυλ. ἐπιστολὴ β πρ. τιμ.,) ἐγτυῖτ ορίδὶ. Ῥακῖξ αὐ Τίπι. 
ϑεομπάα .. ς παυλου (ἰΐϊὰ ΟὉ ὅΖ, ς οτι; ς9 πα. του αποστολου) ἡ πῷ. 
τι. ἐπιστ. δευτέρα. - 

1, 1. χὺ τὸ 6. ῬΕΕΟΚ 4] ἴογοθ ἃ 6  ρὶ ἃτὴ ἴ τὺ 81 ἀοιηϊὰ 84] ΟῸΡ 888} 
ΒΥΥΡ διὰ Ατηδγδῖ Οδββϑίοα .. ς ἴη τὸ χὺ 6. ΑΙ, ἃ] Ρ] νρϑᾶ ρὸ ΒΥ 8] 
ΡΡ ἃ 

8. ϑέω 6. ΑΟΡ ΕΓ ἜΟΚΙ, ἃ] ρ]6γ νρ (εἴ. δῖὰ 81) βυγα!ῦ οοΡ 4] ΟἿγν Τμᾶτσί 
8] .. ΓΕ" 17. 8.Ρ6 ἃ α νρϑχ (ἃ ἀοτηϊᾶ 88] 5οὸ βδ8 Οὐ Αωδ γϑί 4]8 δὰὰ 
μου ] οὐ ὦ λατρευων Ὁ" αδιαλινπτον 

4. Εα (5) οορΡ ἐπιποϑὼω (ᾳ ἀεδίάοτο ἐ ἀπ 5) 

δ. λαβων (6) 6. Ασξα 17. 81. 78. 8.ΡΘ... ς 49. λαμβανὼν ο. ΘΈΚΙ, 8] 
ΡΙος ΟἿγν Τμάγιὶ δὰ Τρ Οδο. [ἴοτῃ ἰδ νρ Αὐπιθτϑέ 8] τεεογααζίοηεηι 
(ἀ 6 εοπιπιοπιοταἰϊοπεηι) αοοϊρίοηϑ, 6 ΑἸΪΓΟΣ 50 ΟΡ 888} Βυγαὶγ 4] [Ὁ " 
ἐνοικῆσεν ) λωνδι ὁ. ΑΟΘῈΕ Δ] ρὶ (41 -δη) .. ΕΘΚΙ, 8] λοιδνε (Εα -δει), 48. 
λαΐδι [ εὐνικῆ 6. ΑΟΡΕΕΟΚΧΙ, 8] ρΡ].. ς (που ςθ ΟὉ 82) ευνεική 6. τηΐῃ 
νὶχ τὴ 

6. ἀαναμιμν. 6. ΑΟΈΘΚΣ, οἷο... ΡῈ ὑπομιμνήσκω | ϑέὲον .. Α χὺυ 

1. δειλιας (Αὐκεα ὁιλ.) .. 388. 8.Ρ6 (Δεῖ ϑειδίοίἑοη 8) Ὠ143 ΟἿ γ᾽ (86 ἃ 



βίγθημ βαυνδθᾶβ, ῬΏΥρΘΙαΒ οἱ Ετιηορθηθα, 23 ΤΙΜ.1,16. 583 

φρονισμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνϑῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν 
μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συνκακοπάϑησον τῷ εὐαγγελίῳ 
κατὰ δύναμιν ϑεοῦ, 9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσϑι 
ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόϑεσιν καὶ χάριν τιι, 5 «-. 
τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 10 φα- 
γνερωϑεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν ϑάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ 
ἀφϑαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίον, 11 εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ κήρυξ καὶ τ τι», τ΄ 
ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν 12. δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα 
πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι᾽ οἶδα γὰρ ᾧ ὁ πεπίστευκα, καὶ πέ- 
πρισμάι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραϑήκην μου φυλάξαι δἰς ἐκείνην 
τὴ» ἡμέραν. 18 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ 

ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ]ησοῦ" 14 τὴν καλὴν ι τι 6, τ. 

παραϑήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. Βο 5, 1. 
15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν μὲ πάντες οἱ ἐν τῇ ““Ισίᾳ, «, τ. το. 

ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. 16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνή- 4,0. 

ΠΟ δὰ ἢ. 1.) δουλειας, ἰΐϑθτη ΟἽοὰ δουλένιας παλυν εἰς φοβον :: 6 

Ἐο 8, 1ὅ. 

8. συνκακοΖ. 6. ΑΡΕΕ6Ὶ.. ς ἴῃ 49. συγκ. 6. ΟὁκΚ5}} οἷος ] ἢ 17. τον 
ϑέου, ἰίθτα (κα. τὴν δυν».) 116. 

9, κλῆσει..1, δ8ὰ τῇ [ κατα 6. ΑΟ Δ] (εἰ. Ογτεξίδρηθ, 78, Αἰη489 χατ, την) 
.ς 49. κατ ο. ΘΕΚΒΙ, ἃ] αὐ να γ ῥ]6γ, ἰΐθη Ἐα καϑ' 

10. κα φανερωϑεντος συ "Ἐα 8] ἐπιφανίιας  χὺ τῦ 6. ΑΒΕ" ἃ 6 888... ς 
49. τὸ χὺ ο. ΟΡ ἜΘΧΡ 8] οογία μευ ἔ ρὶ υβ Κο οὸρ βυσῆνγ 4] ΟΥ 8] 
τοῦ ρρίδι (:: 23 Ῥὲ 1, 1, 1,11. 3. 20. 8, 18. σωτῆρος τὸ χὺυ εδῖ πος 
ἀβαυδηι Ηποὶ Ἰοοἴο:; π66 τηλρὶϑ Πποὶ Τὶ 8, 6. τῦ χὺ τοῦ σωτ. ἡμ. Ἐ6]1- 
αι 681 Ἰοουβ ΤΙΣ ἃ, 18. Ὁ] αἰγαῃ ρῥγδθίοσδϑ ἀσθίθτη θβϑί.) [ ΡῈ τοῦ 
καταργήσαντος 

11. Το κήρυξ, που κῆρυξ, οὗ δὰ 1 Τίχῃι 2, 7. ] 0 8] Ἀ11α οἵῇ καὶ 866] 
εϑνων .. Ἰωηθἃ χαΐῃ οχη ο. Α 17. 

13. παραϑηκὴν .. 8] ἔοτ 639 Τπάοττοορ ΟἿν ΤᾺΡΕ παρακαταϑηκ. Ϊ Ὁ Ὲ" 
45. 114. οἵη μοι! 

18. υγιαυνοντων .. ΕΒ υγεισεμψόντων (πὶ αἴτοα ὦ ΒΡΘΥ ὃ ΡΟΒ[(0)] αγαπὴ 

τη .. Ὁ" -πῆς τῆς (ἃ οογγυρίθ: ὕογπαπι δαδέη8 βαπογῶηι υϑγδογιηι σα 
α πιὸ αμαϊεὶ εἰ ά6 εἰ ἀϊεοίϊοπ Ἔτη) 

14. παραϑηκὴν ς. ἀπε οἴη ἃ] ἸοΠβ6 Ρ] ρΡ Ρπὶ .. ς (ΞΞ6" 832) παρακα- 
ταϑηκ. ο. τοῖῃ ΤὨΡΏ 

15. φυγελος 6. ΟΡΕΒΘΕΗ͂Ι, 8] τῶὰ ἰΐ νῷ ρὸ 58}} Βυγΐῦ (οἴ. ΒΡ τὴ β ΒΥ) 4] 
Βδ8 ἢν δ ρῥρίδι.. ς φυγελλος 6. Α 8] Ρ] ὁοορΡ δἱ Οἵ (εἴ δὰ 1 Τίπι 
1, 30) ΤΒάνε αἱ  ἐρμογένης: ἐρμ. ποι ἑρμ. ἰεδίαίαγ δου! βδί πα β 



ὅδ4 2ΤΙΜ.Ὶ1, 11. Οπθϑαὶρμοτὶ ἀοιπθ. Οὐσοπδ το απι ΟἸ τ δῇ. 

σιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις μὲ ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσιν μου οὐχ 
ἐπαισχύνϑη, 11 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμη σπουδαιότερον ἐζήτησέν 
μὲ κικὶ εὗρεν. 18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλδος σπταρὰ κυρίου ἐν 
ἐκδίνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γι 
γώσχεις. 

Π. 

1 Σὺ οὖν, τέκνον μον, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ 

Ἴησοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 
παράϑου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους 

4,5. διδάξαι. ὃ Συνκακοπάϑησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ ἴη- 
σοῦ. 4 οὐδεὶς σερατενόμενος ἐμπλέκδται ταῖς τοῦ βίον πραγμα- 
τίαις, να τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ὁ ἐὰν δὲ καὶ ἀϑλῇ τις, οὐ 
στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀϑλήσῃ. Ὁ τὸν κοπιῶντα γεωργὸν 
δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. ἴ νόει ὃ λέγω δώσει γὰρ 

-- 

δορδιίαμπι [68018 Ὁ σογίθαμα οἰΐδιη 8]; αυδῖὰ δϑπάθιη βΟσὶ ρ Ϊ ΟΠ πὶ 
σομῆσγιηδῃί ἃ α νροθὰ ροὺ 00 βΒ88. Οοπίγα ς η 49. ἑρμογ. αἱ ἔγρ νᾷ 
(61. δἴὴ ἴα 8]). 

16. ἃ ονεσιφοροι [ οὐκ ἐπαισχυνϑὴη (68) ο. ΑοΡ (᾿ ἐπεσχ. "δ" ἐπαισχ) 
ἘΕᾺ (Ε6 οὐ καταισχ.) 1, Δ] ἔοτο᾽5 (Β88 41)... ς ἐπῆσχ. 6. Καὶ Δ] Ρ] (Ἀγ 8)) 

11. σπουδαιότερον (1, -εωτέρον, Α 413 Αηι83 -τερως) 6. (Α)0 "ἜΚΣ, δ] 
Ἰοῆχθ Ρὶ ΟἿγν Τῃᾶν Πδηὶ ἃ] .. 1ὼπ -δανως ο. οὔ "Ἐα 418 ΟΥ Ββϑϑι 

᾿ ἑζητησὲν .. Ο ανεζητ., Δ] οαἰίχι ἐπεζητ. 
18. πὴ (ΕὉ) Κὶ Δ] ἐλεον (ῃοῃ ν. 16.) | κυριοὺ (ΕΠ ΟὨγοάὰ Ὑμάνι! 

-’0}} .. Ὁ Εὖ ἃ 6 518. ϑέω (ἃ ε α 460) Ϊ κα (αἱ 8ο]6"{) ἐφεσσω (ξ; ἐρε88ὴ) 

ΠῚ. 2. αἡκουσας... Ρα ακούσας [ ὑκανον.. Καὶ δυνατοι 

8. συνκακοπαϑ. (Ὁ Τμη 49. συγκ. ἰηνῖι18 ΑΟὔ ΕΟ) 6. Οὐ ἜΓΕα 
8156 ΒΥ 28 5Γ σῸΡ τη, ἰΐθτῃ (ἑαδογα) ἰξ νᾷ ρρὶδῖ .. ς συ ουν κακοσ. 6. 
οὔκ ἘῚ, δ] Ρ]ῈΣ 80 8] ΡΡ τὴὰῦ  ὑ"Ὲ" συνστρατιωτὴς | χὺ τὸ 
ο. ΟΡ ΕΑ 8] ἰἴ νῷ βὸ 600 Β.1Ρ ρῥρίὶδι.., ς τῦ χν 6. Ὁ ΕΠ, δὲ ῥ]ῈΣ 
ΒΥΤ Δ] ὑρΡ τὰ ᾿ 

4. στρατεένομενος .. Εα ἔκ νᾳὶ ΟΥΡ 8] τᾶ κὰἀὰ τω ϑεω. (ρβοὸ ἀοπιηο) ] 
ἐμπλεκέται: ἰϊβ ΟΡ ἜΘΚΙ, οἷα... ΑΡἢ ἐνπά. πραγματιαιῖς ὁ. ΑΟΡΕΘΙ, 
ἃ] .. ς μη 49. -τεέιαιῖς ο. Γ᾿ κΑΪ οἷο 

ὄὅ. δὲ (ἔ νῃ παηι)... Αὄ οἴὰ, ἢ66 δχρυΐτη ΒῪΓ 

7. ὃ α. ΑΟΕΆ Α] 9 50 ΒΥΥ 8] ΟὨγόοτι, ς ἅ ς, ΘΕΚΊῚ, 8] ΡΙῸΓ ἃ 6 ἔ νβ δὸρ 
ΒΥΤΡ Δ] ΡΡ τῶι [δωσε (6) ὁ. ΑΟἾῬΕΡΑ 4] ἱΐνᾷ ρο (δε Βαθεὶ ἀαέ) 
ὁΟΡ 8] ἤδπὶ ρρὶδι,, ς (ΞΞ32) δωη ς. ΟὟ" (δωει) Κι, ἃἱ Ῥῖδὺ βυγυῖ 4] 
ΟἿν Τμάνι αἱ 



Βοει ἀρετοτῖς γδεῖο. ποοσοξ. ρεδοπαῖα. 9 ΤΙΝ. 9 Ἰὰ δ88 

ὅοι ὁ παφεος σενεσιν ἐὲ πᾶσιν. ἃ Ἀϊεχμόνενε ἰζοοῖν Χριστὸν ἐγ. ἐκὶ 

7γεριξεον ἐκ "εχρῶν. ἐκ ἀπερμαεῳ; ἀπεξιὰ, κακὰ τὸ ἐγτνγελιον ῥαρας 
9 ἐν ᾧ χαποσεϑὼ μεέχοι δεσμοὺν οὃς χαεκοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος φῦ λὰὶ νὰ, ον ο. 
ϑεοῦ οὐ ἄεδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐωλεκεφες, 

ἔνα χαὶ αὐτοὶ σωτηρία; τύχωσιν τῆς ἐν χριστῷ ἴχσοῦ μετὰ δόξῃς 
αἰωνίου. 11 Πιστὸς ὁ λόγος" εἰ γὰρ ἀτεαπεϑάνομεν, καὶ αυνζῷ- δὸς 
σομεν᾽ 13 εἰ ὑπομέγομεν, καὶ συνβισιλεύσομεν᾽ δὶ ἀρυχαύμεϑει, μὶ ἰλω, 

κἀκεῖνο; ἀρνήσεται ἡμᾶρ" 18 εἰ ἀπεσεοῦμεν, ἐνεῖνος πιστὸς μένε 
ἀρνήσασϑιι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

11 Ταῦτα ὑπομίμνησχε, διωμειρτυρύμενος ἐνώπιον τοῦ κυριῶν 
μὴ λογομαχεῖν, ἐπ᾿ οὐδὲν χρήσιμον. ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀχουὸν- 

των. 1Ὁ σπούδασον» σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ ϑεῷ, ἐργε- 

τὴν ἀνεπαιίσχυντον, ὀρϑοτομοῦντα τὸν λύγον τὴς ἀλιϑείας. 10 εὰς 

8. 05111. μνημονεῦξειν ΧΡ ἐν (χρ δ' οἷ. ἀ ὁ σὸ ΑἸΝ ΤΗΣ ΑἸ τα) } δαυει 
(118 Ὁ. 1. ΡΙ6πδ ὁ"), δαιεδι δαρεδ: οἵ δὰ Νὲ 1. 1. 

9. ἐν ῳ .. Εα δὶ Δἀὰ καὶ | αλλα ο. Ασρ" οἷο .. ς αλὰ οὐ Ὁ λλΛ ΘΙ, αἱ δὶ 

νὰιγ Ρ][οἱ' δέδεται (μον ἐϑὲ αἰϊέφαϊιηι νοὶ -ἔμϑ ἃ 6 ὑνβὶ .. Βα οὐ δέεται, 

ὶ ποη αἰήσαξων 

10. σωτηριας .. Ἐὰ -ριὰν ϑεαυδηῖθ Τῇ ἐν 

11. συν. ὁ. ΑΟΡΕΕΑ..-ς συ ζ. ς. κϑιῖχ, Δ] οουῖο υ]οῦ 1 Οἵ, Α] -ζησώμενι Κὰ 
-ζωεομεν (816) 

12. συνβασιλ. 6. ΑΡῈ εἴα... ς ἴῃ 49. συμβ. ο. οκηὶ, δἱ οοτίο μου; ἘῸ αὶ 
οἵὰ καὶ συν. υ8ᾳ απιστοιμὲν Βρδιίϊο νιβοῖὸ τοὶ ]οῖο, ἢ οὐ ΔΑ δι 

αρνησ. κι αρν. ἡμ. [-λευσομὲν 6. ὈῈΚ 8] μὶθτ .. Α0.Α] -σωμεν ἀρνηθὸ5 
μεϑα ς. ΑΟ Δ] νᾳ (νμϑὰ [ὁ1. ἔχ 4], 50 ποη δπὶ ἀσι ὦ 41] ᾧ 600» ΝΥ Υ οἵ. 
υπομεένουμεν) ΘΟΡ ΒΥ1 81 ΟἿγ Πδιηρδγῖοδ μι Ογν οτῦ αἱ... ς ἀρνοι- 

μεϑα ο. ῬΕΚΙ, 81] ΡΙῸΥ ἃ 6 20 ΒΡ δὶ ὑρ δἱΐᾳ 

18. γαρ ε. (Αν ἀϊγ) ΟΡ ΕΡΟΣ, 8] ὑπὶ ἔ καὶ ορ δ.γ δἱ ὑυδγ πεὶ.. 4 (-πλῦ 8 δε) 
οἵη ὁ. Καὶ ἃ] ρ] ἃ 6 νῃ 80 δ.τρ 8] 1 αῖη δὶ ρρί δὶ 

14. ὁ 4] Τμάτι διαμαρτυρουμένος Ϊ του (Ὁ" Αἱ σ1} κύριον ., ΟΚΟ δ] γηι 
ἢ 5 Φ0Ρ ΒΥΥΡ τιβ ΑΥπῚ ὈΡ δία οὐδὲ τ, ϑμον (14. τι χὺὶ Ϊ λογομάχεν 
α. ΟΥ̓ ῬΕΕΟΘΕΙ, 8] αὐ νάτγ οὐὴη μὸ 600 ΒΥγΜ αἰ (ΟἿοπὶ Οἣν ΤΉ δὲ ΠΑ ΠῚ 
8] .. [ἢ -μαχεῖ ο. Αοὐ ἰξ νῷ δείῃ ρρὶδ' (ὁι, ()γ᾽5}} γ: μΕ 5 Ππ|ρογμνο 

ὨΘΙΩΟ ἤδόγοτο ροίογαῖ Ϊ ἐπ οὐδὲν 6. Ὁ 17., ᾿8πὶ »π οὐὄενεν νὰ ΜιΡ8, 

ἰάθη Ρῥτδθίον 8.}8 δὰ γαρ (ἰΐαᾳ οἵ. ἃ ὁ Υ ψὶ νμϑή αἱδ44 “1 νη λῈ εχ 

Ατ2Ὁ). Οἵ οἵ. αὶ ἐπ πίλίζιση ἐ ο, ἤν οά ἐπι τιϊλμίίο, ἃ ὦ να Αμν ἐν νἰλίς, 

νχοὰ βη 8] Απιῦσϑὶ Αὐκ δὶ αὦ νὐν, βιςυρ οἰογ μέλδέῤ,, 4 40), εἰς 
οὐδεν Ως. ὈΈΚΙ, 8] γος Ομ γα Τηότι 4] ((Ἰόπὶ δε οὐδέν, κι οἰς τε"). 
Οδέογατῃ [ἢ μὴ λογ. ἐπὶ οὐδι χφ. ἐπι εἴς αὐνμη ἀνε μαεωμα, 

1δ. ϑέω..Α Ὅλη χώ (1177. κυριω) 



δ86 2 ΤΙΜ. 2, 11. Αἀν. ΗἩγπιθημδθαπι βἰπα] Θα 6. ὅν: ἀοπιϊπὶ 

΄ “( ᾿ 2. δ -“ . ᾿ 
τιν 5,9. δὲ βεβήλονς κενοφωνίας πδριίστασο᾽ ἐπὶ πλεῖον γαρ προκοψουσιν 

- ε ’ Ἁ φω τ 

ἐπεὶ Ὁ, ἀσεβείας, 11 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γαάγγραψαι φυμὴν ἔξει. ὧν 
[ Α Α ᾿Ὶ » ’ 3 ᾽ 

6,5. ἐστὶ» Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 1δ8 οἴξινδς περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἡστύ- 
» Ἁ 2 ᾽ 

χῆσαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγοτέφαι, καὶ ἀφνατρέπουσιν 
’ [ , - - Κα, 

τήν τινῶν πίστιν. 19 ὁ μέντοι στερεὺς ϑεμέμος τοῦ ϑεοῦ ἔστη: 
Ν᾽ Α ἦᾶῶ , ; . ΨΥ 5 - 

ὁΚιὰ 10, δ. 36. ΚΕ», ἔχων τὴν σγραγῖδα ταύτην ἬἜγτω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, 
’ ᾽ 2 -- « Α Ψ ’ 

καὶ ᾿“ποστήτω ἀπὺ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 

τ ροδι. 20 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰχίᾳ οὐκ ἔστιν μύνον σχεύ σὰ καὶ ἀργυρᾶ Βὸ Ὁ, 31. μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐχ μόνον σχεύη χρυ ἀργυρᾶ, 
2 Α Ἁ τ ; ν.) ; λα Ἁ 5 ᾿. Δ δὲ ΗΝ 2 

αλλὰ καὶ ξυλμνα καὶ οστράχινα, καὶ ἃ μὲν δὶς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἅτε 

μίαν 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαϑάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων», ἔσται σκεῦος 

εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγα- 

1 Τῇ 6,1... ϑὺν ἡτοιμασμένον. 22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιϑυμίας φεῦγε, δίωχε 
δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνη» μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων» 

Α ’ 3 - , - ᾿Ὶ Α ᾿Ὶ Α κα ᾽ 

1 τί ς, τ τὸν χύριον ἐκ καϑαρὰς καρδίας. 20 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύ- 

τους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας 24. δοῦλον δὲ 
κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδιακτιχόν, 
ἀνεξίκακο», 20 ἐν πραῦτι δεύον ὺς ἀντιδιχτιϑεμέ : ραῦτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιχτιϑεμένους, 

16. κενοφωνιας .. ΕΑ ΑἹ ἃ ε πὶ (ξ' αἰγυῖη4) ρρἰδὲ 4114, ἰΐοτα ΟΕγ (ὅταν γαρ 
τι καινὸν ἐπεισενεχϑῆ, ἀεὶ καινοτομίας τίκτει) καινοφων. ΟΥ̓ δὰ 1 Τίτ 
6, 20. [ Εα"" περιιστασον  οἷκΚ ασεέβεις, ν"Ἐ -βεια 

171. γαγγθραινα : ̓ἰἴὰἃ ΑΟΚΙ, οἴδ; 5Ὲ γανγρ. .. ΕΘ γανγρα  ΑΕῈ τπμενέος, Ὁ" 

υμαινέος Ϊ φιλητὸς: πος 800. Ὁ Ἐὰ, 4] αἱ νά Ἰοηρα Ρ], ποῦ πἴςς ἴμυ 
49, φίλητος 

18. γα 17. οπὶ τὴν 806 [:ανατρ. τὴν τιν. (τήν τινων: ἰΐα οἵ. Ὁ δ"  ραβϑβίπι 
τὴν τινῶν) πιστ. (ΕῈ Ε ἃ] πι. τι.) .. ΒῈ ἃ 6 βὺ τὴν πι. τὴν τιν. ανατρ. 

19. "0 μὲν τοις στεέρεοις | κυριοι! δ. ὍΠῸ6 ΟΠ 8] (σοῖο νυν αὐ να ἐγ ὁσοη 

ΡΡΒδῦ ρ] ρρίδι, ς (ΞΞ6Ὁ 82) χὺ ο. τπηΐη νυἱχ πὰ (Πϑιηρατήδε σου ϑεου) 
21. ἐκκαϑέρη [ εὐχρηστ. (Εα εὐχριστ.) ο. Α(᾿ἀϊ)οΟ ΕἾ ΕΟ 4] ἃ ὁ ε 

ξ0 ΘΟΡ ΒΓ 8γ8 Ἐρ} Ον Τπάγῖ Οϑο ΑἸαρδτϑὶ Αὐρξ., ς (6059) ργδθιι 
και ο. ΟΥ̓ ΛΛΘ ΛΈ ΚΙ, 8] Ἰοηρα }} ἢ νῷ β.γΡ δὶ Οὐ Τβάγε ἃ] | εἰς... 
ῬΈΕΑ 8] σρος (ἰΐ ν; αἀ) 

32. ΕΑ βὶ αγαπ. πιστ. [ τῶν ς. ὉῈΚΙ, ἃ] ἰοιξα Ρ] ἃ 6 ἴ νξ 30 οὸρ βγγ αἱ 
ΟἸγόοα δὰ ΤΏΡΗ Οες Απιθτϑὲ αἱ .. ἴῃ ρύβϑῃ πάντων (:: υὐ 1 6ὁ 
1,2.) ὁ. ΑΟ0Εα 17. 38. 81. 839. 78. 8.Ρ8 (ἐεὰ κα 18. οἵα των») αὶ ΒΥΓΡ δοίῃ 
41 (6χοδ)) ΟἿν ἐπὶ Τ μάτι 151 419230} ἐπικαλουμένων .. αὶ αγαπωντῶν 

38. εἰδὼς... Βα ἐδίιως 

24. αλλὰ ς. ΑΡΕΡΑ 6ἴο... ς αλλ 6. Οἱ, 4] δοτίθ ρ] [ἡπιον.. Ρ'ἜΓΕα δϑίμτο 
νήπιον (ΔΘ ὮΡΡ νήπιον ἡπιον) 

2ὅ. ἐν. ΒΑ ἰϊ (ἃ σωπιϊπηιοάεϑίἑα) νῷ σὺν] πραυτητι ς. ΑΟῸ" 416 ἘρΗ303 
Βδβ5 Ομ γῖαββ, ς πραοτ. ς. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] Ιομο ρΡὶ] ΡΡ τοῦ (Εα πριχο- 



χοοσοδ. {᾽πὶ ἔδει ροσὶβ τα] 8 οἵ τηϊβοσῖθβ. 2 ΤΙΜ. 8,8: δ87 

μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ ϑεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας, 
ΑἉ - - ς 

20 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ κ τι ο, τ. 

αὐτοῦ εἰς τὸ ἐχείγον ϑέλημα. 

11. 

1 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται και- υ1ι «, τ. 
Α 

ροι χαλεποί. 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνϑρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, Βο 1, 30 με 

ἄλαζοτες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειϑεῖς, ἀχάριστοι, 
3 ’ » Υ̓͂ ’ 2 « 2 ’ Ἷ 

ἀνόσιοι, ὃ ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμδροι, ἀφιε- 

λάγαϑοι, 4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον 
“Ν , Ἧ ᾽ὔ δ , ᾿: ΤΩ 5) ον 

ἢ φιλόϑεοι, Ὁ ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτὴς 

ἠρνημένοι᾽ καὶ τούτους ἀποτρέπου. Θ ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύ- 

ψοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα 
" , 2. » 3 ᾿ , γ ’ Ω,; 
ἀμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιϑυμίαις ποικίλαις, ( πάντοτε μανϑανοντα τὶ 5, 4. 

δ ’ ΞΟ» » 3 ’ Ἂν ἤ Θ ’ 
καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃ ὃν τρό- 

“- Ξ ἀρ ττὴς ν΄ τ ᾿ 
πον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ οὐτοι "Ἐκ τ, νλ. 

τήτο)  α 116. αντιδιαϑεμένους .-. Εἴαδνα ἀντικειμένους δωῆ ὁ. ΑΟΡἘΟ 
81] ΡῈ ΟἸΥΙΙΟΒΟΙ 161 2),32170. ς δὼ ο. ΡΛ ῬΟΌἜΚΙ, Δ] ΡΟΣ ΡΡ πὰ [ἃ 

δαὰ ἴῃ ἢ. ελϑειν 

26. ἀανανήψωσιν (Α ανήψο ἴῃ γάβϑασα Πδ 6), Ο - ψουσιν .. Ὀἢ αναλημψῶσιυν] 
Εὰ ταϊβυβ ουὐγγυρία: εἐξωγρημ. (α ἐξ ὦ ἰμάραιμθ ὅὶ ὦ 400) υ. α. ἐκ τὸ 
ἐχεινου (α" -Φον) 

111. 1. γυινυισκὲ 6, ΟΡΕΚΙ, 8] Ρ]ῈΥ ἃ 6 ἔν 80 60Ρ κυγθγ ΔΘ ὮΡΡ 8] τὴῦ 
ΡΡδτ οὐδ τη... 1 -σκέτε ο. Αβὸ 116. (-σκεται) 2388, 8.Ρ6 (Εππὰνγ οχ 
Θστ. αὐ νάϊζ) αὶ Δα ΤΟ β]τοὰῦ Αὑρ | γαλέπου: ἃ 6 ἔφ νῃ [οἱ δ] ρόνγέσιι- 
ἴοβα, ΟΥ̓Ρ πιοίεϑία, Ἡΐδν ρεδδίηια .. Αὐὺὐξ ηϑαεύα νοὶ βίου! 8}Π| οἀὐὰ 

Ὠδοοπΐ ρογέσμζοϑα“" 

ῶ. α φιλαυγοι εἴ Εα αλαζοντες (11. αλαλάζοντες) [] αχαριστον .. οὗ 
αχριστου, κα 81. αχρῆστον 

8. ΡῈ δἱ αἱΐᾳ αὶ ΟἿγ ρῥρίὶδὶ τὴὰ ασπονδ. αστοργ. .. 388. ΒΥΤ 419 ΟΥἿὴ 

αἴγατηα [Α φιλαγαϑὸοι 

4. φιλοϑεοι... ἙἘα φιλοδυοι (αἱ νίἀδαίῖαγ, ἰῃ Εὶ τηαχίτηθ, φιλοϑέου οε) 

5. δε.. α" οἷ 

6. αιχμαλωτιζοντ. (Ὁ " ἐκμ.) 6. ΟΡ ΕἸ (Εα 4] ἔδγοξδ Οὐτῶϑβ ἢν Τμάγι 
4138... ς (ΞΞ6Ὁ 82) -τευοντες ς, ΕΓ ΚῚ, ἃ] ρὶ Οτϑὰ δι | γυναιύκ. ἐ. 

ἀΠ6 οἵη Α] Ρὶ ΡΡ ρὶ.. ς (ΞΞΘὉ 82) ργϑβϑπι τὰ ς. τοῖῃ νἱχ πῖὰ Ϊ ἐπε- 
ϑυμίιαις (εἴ. ΟΥ 4] πιὰ ΟΥΡ «Αἱ; ὁ - μίας)... ἃ βὺῦρ Οἰγίχι Ὑπάνι! δαὰ 

καὶ ηδογαις : 
8. ἑαννῆς: εἴ, ἀ6 ἢ καὶ νῃϑὰ εοἰεἀὰ Ια ροὸ ΦοΡ (νανης) δυτοῖγ (θῖν ΒΥ 



1 ΤΊ 6, δ. 

δ, Ἢ. 

1 ΤΊίᾷ 4,6. 

Ἄσοἱι 18, 50. 
14, 2. 190. 

Αξιὶ 16, 1. 

ὅ88 2 ΤΙΜ. ὃ, 9. ΕἸάοὲ δἀνογβασι!. ΡΒ] Ρ855:0}68 δὲ δσϑιρὶ. 

ἀνϑίστανται τὴ ἀληϑείᾳ, ἄνθρωποι κατεφϑαρμδνοι τὸν νοῦν, ἀδόύ- 

χιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9. ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπεὶ πλεῖον ἢ γὰρ 

ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκδίνων ἐγένετο. ἸΌΣΥν. 

δὲ παρηκολούϑηκας μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προϑ ἔσει, 

τῇ πίστει, τῇ μαχροϑυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11. τοῖς διωγ- 
μοῖς, τοῖς παϑήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν "Ἀντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικοτίῳ, ὦ 
«Ἰύστροις᾽ οἷους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, καὶ ἐκ πάντων με ἐρύσατο 
ὁ κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ ϑέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ διωχϑήσονται. 18 Π]ονηροὶ δὲ ἄνϑρωποι καὶ γόητες προ- 
κόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14. σὺ δὲ μένε 
ἐν οἷς ἔμαϑες καὶ ἐπιστώϑης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαϑες, 19 καὶ 
ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱδρὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενα σε σοφίσαι 
εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ἴησου. 16 πᾶσα γραφὴ 

Ῥ τᾷ ΒΥ) δϑίῃ ἃ] .. οὐ μωαψνῆς .. 8π| ἔπ ἀοιχὶά 41 ρρὶδὶ χὰ (6,. Ατἵ- 
οἾ6 1600) ἑατεπθδ Ϊ ιαμβρῆης: εἴ. Σ0Ρ Βγτῖν οὶ 4] ΟἿγ πᾶτε ϑδπὶ ῥΒοὶ 

τηϑηδ, 11 4] Απρὶ.. Βα ἰτ νρ ρὸ Ηρ ροδΒδείβια ρῦτη θοαῦὰο Οομβί: (80 
ἰδηΐαμι οοἀ μα ργϑθθθηΐο ἐαμβρ.) ἥδο ὅγπορβ Απίϊος 33 4] Οὐἷοι 
Ατοβ 1600 Το ΟΥ̓Ρ Απρ5 αἱ ρ}ὶ (ποῦ Αὐυρὶ) μαμβρης. Φαΐθαβ ἀθ 

ποηληΐθα8 οἵ ΕΔΌγ. Οοά. Ῥβθυάορίατ. Υ. Τ΄ ν. 818 βᾳᾳ. υδὶ οἱ. εχ 
Ατδῦυπι οἱ Ἠθργαθοσγαμ ᾿ἰ Υῖα ἐθβιϊηοοΐα αθδσαπίαν, [ μωυσεν (ΕΑ 78. 
80. ργϑϑῖῃ τῷ): μῶι'- 6. ΟΌΕΕΘΚΙ, 8Ϊ Ρ] .. ἃ 8] ρ μω-- [Ιἔθτὰ -σὲεν ἃ. 
ΑΟΡΕΙ, Δ] ρὶ Ῥμῃοίμπιϑηϑδ, 17 ΤΉΡΗ., ΘΚ 8] Ρὶ ὑΡρΡ αυ -σήη Ϊ οὔτον ..Ὲ 
αὐτοι Ϊ Ὁ" αντιστανται 

9. Α ἢ γαρ διανοια  ἐσται... Ἐα Αἱ ( αἴγαπια) 50 ἐστιν 

10. παρηκολουϑῆκας 5. ὈΕΚΙ, 8] ἴογθ οἴῃ Οδχκ Τῃάτγί δι ΑἹ .. [ἢ 
-ϑησας ς( ΑΟῈα (Βα ηχολοιϑησας) 11. (:: διιμῦ ἰἰάδπα ἔθγο χαὶΐ οἷ. 1 Τίπι 
4,6. -ϑησας δυθδί6γ6)ὴ μου .. θ" μον Κα οἵη τῇ ῥχΐτῃ  αγωγῆ .. 
Ὁ" αγαπὴ [ΑΣΑ 11ὅ. 119. ΤΡ οπὶ τὴ αγαπή 

11. ἐγένετο ς. ΟΡΕΕΟΚΙ, 8] ρ]6Υ ὑρὴ τὰ... [η98 ταῖπ γοντὸ ο. Α αἱδ] 
αντιοχεια ὁ. Οὐ Π""Ἑα(αντειοχεια Ῥα; αντιοχια ΟΕ) δῖα, οἷο... αὐ" 
-χια [ ἐρυσατο α. ΑὉ" 8419... ς 49. ἐρρυσ. 6. Οὐ ἜΞΟΚΒΙΝ;, 41 δδγίθ 
ΡΙον [ κυρίος .. ΡῈ ϑέος ᾿ ἾΝ 

12. εὐσ. ζὴν 6. ΟΘΕΡΟΚΙ, Δ] ΡΥ ἰὔ νρ 50 ΒΥΥ 8] ΕἸ» 5309 ΑἼῃ3380. 368. 188 
Οἷγν Τμάγνι 8] ΗἰΙ δ] πιὰ... ηθἀ τοῖα ὡς, ευσ. 6. Α 4138 ΒΥΥΡ σορ Οτὲ 
ΕΒΡ518 ΑἸ Π493 1) τ Ρ τάδ [τῷ (εἰ. ΟΥ Ἐπ5Ρ5818 4] τη ΑἸΩΡτϑί 41)... 609 
ς. 39. 46. ΒγῪΡ ΕΒΡ8209 Α(ῃ380 Α)ὺ οεϊδὶ γῃηὰ 

18. γοητες .. Ὁ" γοηται, Ὁ 6.6 -ταῖς 

14. τινων ς. Αοΐξεα 17. 71. ἃ ὁ καὶ 81:28 Ατηρσβέ... ς 49, τιρος ο. οὐ ῬΕΚΙ, 
8] Ρ]ῸΥ ἔ νῷ 80 ΘοΡ ϑυγυῖϊ" δϑίῃ 4] ΟἿγν Τπάτγι θη 81-ΗῚ} Αὰρ 4] 

16. τὰ Ρτ ς. Αοἴ ΚΛ ἜΚΙ, 8] ἔδγθ οἵὴῃ ΟἹ θπὶ δὶ ρῖὰ .. ἴῃ [τὰ]: οἵῳ δηΐτῃ 
ΟΥ̓ οἾτα 17. Ἀδιηῖ [τὰκ οὐδὲς 



ϑοσγίρίατα ᾿πβρίταία. ϑίαπαππι οομέγα Ἰπ8108. 2 ΤΙΜ. 4,8. 589 

ϑεύπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλογμόν, πρὸς 
ἐπανόρϑωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 11 ἵνα ἄρτιος ἦ 

ὁ τοῦ ϑεοῦ ἄνϑρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἐξηρτισμένος. 1 ΤΙ 6, 11. 

ΙΝ. 

’ - - Α - - - “- 

1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ ιτὶ 5, 3ι. 
᾿ ΡΗ Ὶ 

“ἣν μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ 11:3, 18. 
ν ᾿ , , - , Ις 9. » 3 ’ 

καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηϑι εὐκαίρως 
2 ᾽ ᾿ κό Ὁ 3 ’, ὔ 9 ᾽ , 

ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακαλδσον, ἕν πάσῃ μαχροϑυμίᾳ 
- - ᾿ Υ͂ ᾿ ᾿ ΄ - ς ’ , 

καὶ διδαχῇ. ὃ ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας 
2 2 2 Ά ᾿ . 5.3 » ’ ἐ -.2 ’ 

οὐχ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύ- 

16. και (εἰ. ΟΥ ΟἿγν Ὑπάγί δῖ 41)...  υβ ὁῸΡ δυγ δῖὺ ΟἹ (ΟΥ' ϑεόσνευ- 
στος οὖσα ὠφέλιμός ἐστι) ὙΒάοττθοΡ ἃρ Εδοιπαϑδ Τοῦ (16 ρ᾽ πιὰβ 
ΟΙΩΏΘΙ Βοχίρίατγαιῃ δοαϊβοϑίοηὶ 8 116 πὶ ἀἰνηϊτΒ ἱΒρΊταυ ) ΑἸ τϑί 

Η]] 4] οἵ [ ελεγμον (:: αυδ8 νοὸχ Γᾶγᾶ δδί πθ60 ἔδεθ ηἶβὶ 8} γθοθῃςο 68 
Ἰεφίϊαγ) ὁ. ΑΟΡα 81. 71. 80. 1837. Παχηρδτῦϑέ ς 49. ἐλέγχον ὁ. ΘΈΚΙ, 
4] Ρ]ὲγ Οὐ ΟἿγν Τάτ 4] [ βα" β΄ (α αὶ ἴῃ πιξ 844) οτῃ πρ. ἑπανορϑ.] 
παιδειαν: ἰία ΟΡ ΕΠ, 8] αὐ νάτγ Ἰοηρδ Ρ] .. ΑΡἴΕα ἃ] -διαν 

11. ἀρτιος .. Ὁ᾿Ὲ τέλιος [ΕΑ 8] εἐξήρτιμενος, Κὶ ἃὶ τὴῦ εξηήρτημι. (οὐ. ἐξηρ- 
τυμ., απηρτισμ. Ἰορϊτατ) 

ΤΡ, 1. διαμαυτ. ο. ΑΟΡἜΕΟΙ, 8] ἴοσϑθ ἴὑ νβὶ 5Ὸὺ (0Ρ ΒΥ ἃΓπὰ 6} Δ.Θ 

Αἰ δ30 Ογχίμοβϑοι ᾿ρίδος, ς (ΞΞ- 6Ὁ 52) κἀὰά ουὔν ἐγὼ 6. Ὁ Ὲ 84] Ὁ] 
(ΒγΥΓΡ) Ρ᾽ 8]11ᾳ (βυυρ Τμάγχι οἵὰ ἐγώ, 81 οἵὰ ουνΨ) [χὺῦ τῦ 6. ΑΟρἘΔ6 8] 
ἃ α ἴᾳ δὼ ἴὰ ἀδιηϊά 4] χὸ οορ Β88 Ὠ]᾽ά Ογγίβθβϑϑι μρὶδί τὰ. ς τῦ χν 

0.  ΕΚΙ, 8] ὑ]ῈΥ νρϑὰ βγγυϊ Δ (ἢ 4] Αἰ ὅ89 ΟἫγν Τμάτί ἃ]. Ῥγδοίεγθα 
ς (ΞΞ- 6" 52) ργϑϑηὶ τοῦ (Ε 41] οἵῃ) χυριοῦ ὁ. Ὁ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρθ Ρ] 5Ὸ 

ΒΥ ΒΥΥΡ Ο." ΔΥγ9 8] (86 αἱ 4]14 ΒΥ. 8] δὰὰ ἡμων») [κα 17. 67." 78. 
109. 4] Τπάγι ΤῊΡΗ χριναν ] καὶ τ. ἐπίφ. ὁ. ΟΡ Ἑα 17. 61." ἃ ὁ ἐς 
δὴ ἔχ ΠΑΥ] [0] 4] οορ Ογυῖμ68351 (6 δρηοβοῖν ΟἾγ, Βαθοῖ δηἶα: 
κατὰ [1816 υὐ νὰν βῖο 1} 071} τὴν ἐπίᾳ. α. κι τ. βασ. αὐτοῦ. κρίνειν" 
πότε; ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ τῇ μετὰ δόξης τῇ μετὰ βασιλείας. ἢ 
τοίνυν τοῦτο λέγει ὅτε οὐχ οἴτως ἥξεε ὡς νῦν, ἢ ὅτι διαμαρτύρομαί 
σοι τὴν ἐπιφ. αὐτοῦ καὶ τ. βασιλείαν ) ΟΔεΒδῖοὶ ΕἸΣ Βοὰ (»ε» αἀνεη- 
ἐπι ναϑὰ μρμῖδι 32, ἀρπιϊά Αὑρ εἐ μόν αν.) .. ς (ΞΞ 6", 884 6" κατα τ. 
ἑἐπίῳ. δ. Ὁ ἜΕΚΙ, δἱ Ρ]ῈΣ ρὸ ΒΥγῸΓ 4] Τμαγί δῖ δὶ 

8. ὁ ακαιρ. (10. 115.1χι [ποπϑ6801] οπι) εὐκαιρ. [Εᾶ δὶ ἴξ υβ 80 Δ] Οὐ 
ΡΡί δὶ παρακ. ἐπετιμ. 

8. ὁ ἐνεξονται [κατὰ .. ὉΒ προς (ἀ 6 ἴα 1,οἷ Αἱ σε ϑιια ἀοδίἀοτία, αὶ να 
ΟΥΡ ἃ] δεοιπάμηι οἷο) τ. ἐδι. ἐπιϑ.. ς. ΑΟΌΒΕΟ ἃ] ἔογοἶ ὁ νῷ 5ὸ δἱ 



δὲ0 9 ΤῚΜ. 4, 4. Αἀπιομθδξ πιοχ πιοτϊξασι8. ἢ θηλδδ, [2686 4}}1. 

σουσι» διδασκάλους κνηϑύμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὸν τῆς 
ἀληϑείας τὴν ἀκοὴν ἀποσερέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπή. 

3,8. σονται. Ὁ σὺ δὲ τῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάϑησον, ἔργον ποίησον εὐ- 
ῬαΙ 3, 1. ἀγγελιστοῦ, τὴ» διαχονίαν σοῦ πληροφόρησον. Θ ᾿Εγὼ γὰρ ἤδη 

σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. 1 τὸν 
1 τί 6, 12. ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠἡγώνισμαι, τὸν δρύμον τοτέλεκα, τὴ» πίστιν τε: 

τήρηκα᾽ ὃ λοιπὺν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 
Ια 1,13. ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μό. 

γον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἤγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὑτοῦ. 

9 Σπούδασον ἐλϑεῖν πρὸς μὲ ταχέως. 10 24ημᾶς γάρ με ἐ)- 
οοἱ {, 31. κατέλειπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύϑη εἰς Θεσσαλο. 

γἴίκη», Κρησκὴς εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν᾽ 11 ,“Τουκᾶς 

ἐστὶν μόνος μετ᾿ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγαγε μετὰ σεαντοῦ᾽ 

ΕΡᾺ Τπάγιὶ ΤῊΡΗ Οδς ρῥρίδὶ ρῃῃ... ς {ΞΞ6Ὁ 8:5) τ. ἐπ. τας εδ. ς. ΚΙ, 
Δ] ΡῚ] οορ δἱ Οἢγ διὰ ἀὰρ | Βα ἃ] ἢ καὶ ναὶ 8] ρρἱδὲ τὴῦ ἐπέσωρ. εαυτ, 

ὅ. καχυπαϑ. (Εα καικοπαϑ.., αὶ εἰ ἰαδονα)ὴ .. Α δΔάἃ ὡς καλὸς στρατιωτῆς 
χι τὸ :: οχ 2, 8. [Εα πληροφορεσον 

6. ἐμὴς αναλ. 6. ΘΕΚΙ, 8] Ἰοηβε Ρ] ἀ 6 ἢ δὴ ἀθιηίᾶ ἃ] 50 βγγυῖ ΜΆτοῖθοι 
ΟἿν Τμπάτι ΕἘπι|μ41 Δ γα ΤΡ; Οες Ογρΐ δ] .. ἴῃ αναλ. μου 6. 
ΑΟΡα δἰ αὶ νρϑᾶ εοιεἀὰ Δ'΄4 σορΡ τύ Επ88Ἀ- 6. 3,55 Α(ἢ36Σ ἘΞ ΡῊ 359 Ῥα]]δά 
ΕΛ ΠΔΙΡτσῖοι 4] Ογρ! αἱ 

1. τ. αγ. τ. καλ. ς. ὈΕΚΙ, 8] ἔδοτε οἴῃ ἃ 6 ΡῸ ὁ0Ρ Βυγθ 4] ΟΥ̓ Επ|8Ρ533 
δὶ ΡῺ) ρρἱδῖ τηὰ (οἵ. ΑΥΟΒ6]) .. 1.) τ. καλ. α7. 6. ΑΟΕ6 813 ᾳ νρ ΑὔνῈ 
Ομγ' ρρίδι 4114 

8. πασιν ο. ΛΟ ΕΓ ἜΟΚΙ, ἃ] [66 ΟἿΣ αὶ 30 6ῸΡ 5ΥΓΡ 8] τῶ ΟἿ (οὐχ 
εἶπε Καὶ σοί, ἀλλά Πᾶσι, δηλῶν ὅτι εἰ πᾶσι, πολλῷ μᾶλλον» αὐτῷ.) 
Τηάγὶ 14] τπ3,39 ΤΑ 4] ΟΥΡ Ατοθοὶ] Ηΐοσ Αὐρϑιᾳ 4]... 69 : οπι 
οηΐτη Ὁ" Θ7." ἃ ὁ ἢ νῷ ΒΥΓΥ 819 ΑἸ ρτϑί ἃ] 

9. }Ὲ προς ἐμε 

10. γαῷ μὲ... Ὁ" μὲ γα Ϊ ἐγκατελ.: ἰ(ὰ ΑορλἜΚΒΙΙ, οἷο; ΕΑ ἐνχ. .. Ὁ 
κατελ. [ -λειπὲν ο. ΑΟΡο "(ρον ροπᾶδηι ἰδίας ἀυχογυηΐ βογίρέυ- 
τϑτη -ἰ-ξξαι, αἱ πἰ νὰν ρηὶ.. ς η 49. -λιπὲν ο. Ὁ᾽ ΚΒ 4] οοσίθ ρὶ 

Κα ϑεσσαλωνικὴν Ϊ Καὶ Α] ἔετο39 οορ κρισκῆς (ΒΥΥ 50 [εΧ 80 04] ογέδριδ, 
ΔΙΡ ργίδοιιδ οἵ αἰτοῦ Ἰοσίατ) [ γαλατιαν .. ο 38. 81. 89. 78. 80. ἀπ" 
(οτηηΐμο 816, ἰΐοιῃ οἀ Ἰδὲ αρ ΥΥ (80) δοίμτο Ἐπι8Ἀ. 6.8.4 Ἐξ: ρη 485 (οὐ γὰρ 
ἐν τῇ γαλατίᾳ, ὧς τινες πλανηϑέντες νομίζουσιν ἀλλὰ ἐν τῇ γαλλίῳ 
Ηΐον γαλλιαν (ΤΉ ἀοτῖθορ δὰ Ὦ, ν. τὰς νῦν καλουμένας γαλλίας" οὕτως 
γὰρ αὐτὰς πάντες ἐκάλουν οἱ παλαιοί.) 1 δαλματιαν ο. ΒΕΡΟΚ 8] Ἰο6 

ΡΙ (Ε 109. οπι τιτ. ε. δαλμ.) νν αὐ νάϊ οσὴὴ Ερὶρ 433 δἱ τοῦ {τἰπὶ 4]... 
μη δελματιαν ς. Ο 67." δὶ ρ] 819, ἃ δερματιαν 

11. μον». μι μου... ὈΓκ ἀο ἕνῃ ξὸ 8] Ιτἷπὶ Ατηργεί σὺν ἐμὸς μονος | 



Αοοίῇ Ὑπαοίβθιμι. ΑΙΟσχϑπαδσ. Ῥοἰθιβῖο Ρεΐπιδ. 2 ΤΙΝ. 4,18. ὅ: 

ἔστιν γάρ μοι δὔχρηστος εἰς ΠΈΛΕΝ 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα 

εἰς Ἔφεσον. 18 τὸν φελόνην, ὃν ἀπέλειπον ἐν Τρῳάδι παρὰ 
Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 
14 ᾿4λέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο᾽ ἀποδῴη δι τὸ, 85, 

»,.͵,͵,κ» οὶ», ἜἜΈΕΨῃῃ γ»- ᾿ νιν ᾿ ..47 αὑτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 19 ὃν καὶ σὺ φυλάσσον᾽ λίαν 
Α ῬῸ - 

γὰρ ἀνθέστηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπο- 
λογίᾳ οὐδείς μοι συνπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες μὲ ἐγκατέλεξιπον᾽ μὴ 

3 -ὗ: ». ε Α ’ ’ ,ὔ νι) ’ , αὐτοῖς λογισϑείη᾽ 11 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν 
Ψ - »-»“» 

μ8, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηϑῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα 
ιν ν᾿.» 3 ’ ; «ἢ» ’ὔ ς [4 

τὰ ἔϑνη, καὶ ἐρύσϑην ἐκ στόματος λέοντος. 18 ῥύσεταί μὲ ὁ κύ- 
Α -"» ΑἉ - 

ριος ἀπὸ παντὸς ἔργον πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 
. τ - -«- 

τὴν ἐπουράνιον ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

αγαγε (οϊ. τηϑᾶ τοΐῃ}) α,. α 81. 838. 11. 73. 2338. 4] αἱ νᾶαϊν Τπάχί ϑιη 
(:: οὗ δὰ Μὶ 21, 2.).. ς [π88ἃ τπιδί αγε ο. ΟΡΕΕΘΕΣΙ, 8] 16. ΟἿγ 8] 

13. τυχικόν: ἃ6 δος. ἀἰϊχίτηθβ δὰ Αοἱ 30, 4. ΕρΡἢ 6, 231. [ΕἘΔὰ ἔφεσσον (ς 
6»Ρ}λιοϑϑιηι) 

18. ς (ῃοπ ς9 ΘΟ 32) φαελονὴν ὁ. 1, ἃ] τηι, Καὶ 81] φελωνὴν [ ἀαπελειπον 6. 
ΑΟΡΟΙ, Δ] υἱ νάϊ μη... ς [μη 49. -λιπὸν 6. ΡῈ ΚΒϑ! ἃ] αἱ ναϊγ ρ] ν᾿" 
Αἱ ἃ ὁ νῷ ῥηἱϑδί α]ῖᾳ μαλιστ. δὲ 

14. αποδωη ο. Ὁ ΕΚ (- δο)ει) 1, 81] Ἰοῆρο Ρ] ἃ 6 δῖὰ ἰ0] 4] Ογβοάαι136 
(ἀϊεϊίαν 101 Ῥαυ]ὰβ ἱπ αὐδαϑίϊομ 8 ̓Αλεξάνδρῳ τῷ χαλκεῖ “ἀρασάμενος, 
ἴῃ ΤΈΒΡ. γ61Ὸ οβϑί: --᾿ “ποδώη οὐκ ἔστιν οὔτε κατάρα οὔτε λοιδορία, 
ἀλλὰ προρρήσεις πρέπουσαι ἀνδρὶ ἀποστόλῳ οἷς) Τπάτί (οοταπι πρόρ-- 
ρησίς ἐστιν, οὐκ ἀρα) Ῥδηιῖ (4111 1. 6. Ρϑτϑδὶ -δωσει, αὖ ἰδἱ οβί: σερὲ 
ἀρᾶς ὑπ ἀποστόλων γενομένης) ΤΈΡΗ (αντὲ τοῦ ἀποδώσει" μᾶλλον 
γὰρ προφητεία ἐστὶν ἢ ἀρα) Ηΐεν.. 6Ρ΄ ΚκΖ2 [κῃ -δώσεε 6. ΑΟΌ ἜΤ Εα 
8] ἔογ δ ἢ αὶ υρ ἃ] ρὸ σοὸρ βυγαῖγ ΟἿγν Εὐ]ορ (αΡ ῬΒοῦ) (Π διαρᾶγϑ51) Ο66 
Αὐυκξ (,ποη δἷὶ εαάας βΒεὰ Κεαάεῖν) αἱ 

15. ανϑεστηκεν ο. Ὁ ἜΚΙ, δὶ ἔδυ οἵὴῃ ὈΡ τῶ .. ἢ αντεστή 6. ΑΟῸΣ 
11. ((ϑπὶ ανϑεστή ἘΎ6σ) 

16. συνπαρεγεν. (συνπ. ᾿ς. ὉῈ οἱ οχΧ δὰ ΝῚ ΤΊ εἶ 1. 38, 48. ΕΟ 1, 12. 

Αοὶ 12, 25. οἷς; ς 49. συμιπ. 6. 1, 81] οογίθ ρΡ]6γ) ὁ. ῬΈΚΙ, 8] ρον Επ- 

ἘΠΔΙΡΤΟΪΟΒ 4] μὰ .. πῃ παρεγένετο 6. ΑΟΕα 8138 ΟἿγΣ Επιμαϊοἀά | εγ-- 
κατέλειπον 6. ΑΟΡο ἜΕΟΙ, 4] αἱ νάΐγ τὺ (Γυγδαβ οογτβθηαο δβἷο 
ἀοάογαηξ ν᾽ Ρο 5) ὡς Τὼ 49. τλιποὸν ο. Ὁ }Κ5}} Δ] αἱ νάϊγ Ἰοηρθ γὶ 

(0 ἙἘα ἐγκ., ἤοπ ΑΟΡοΥἜΚΙ, οἷο) 

11... οἵ μοε.. 01. ἘΠΙΠΔΙΡΤΟΙ (86 νᾶγ 1288) μου Εαὰ 4] Ευςμοοάϊ Ο φοθοτα 
πληφωϑη  ακουσωσιν (Θ΄) 6. ΔΟΡΕΡΕ 8] ἔδτο 19 ΕἸ8Β- 6. 325 ἘΌΓΗΔΙ ῥτοὶ 
8]... ς -σῆ 6. ΚΙ, 8] Ἰοηρδ Ρὶ ΟἿγ Τμβάτί δ] | ἐρυσϑὴν ο. ΔΟ.. ς 49. ἐρρ. 

6. προ κοι, οἷο 
18. ρυσεται 9. Δορ" 81. 61." 11. 80. ἃ 6 ἢ νῷ Θ0Ρ δι Ογ' οχίδοβο 

8, 11. 



δε0 2 ΤΙΜ. 4, 4. Αἀπιοηδὲ πιοχ πιοσίξασαβ. Πϑιηδθ, 1ὼ21.686, 8}}}. 

σουσιν διδασκάλους κνηϑύμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς 
ἀληϑείας τὴν ἀκοὴν ἀποσερέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύϑους ἐκεραπή. 

3,8. σονται. Ὁ σὺ δὲ τῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάϑησον, ἔργον ποίησον εὐ- 
Ρμι 3, 1. αγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Θ ᾿Εγὼ γὰρ ἥδ᾽ 

σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. 1 τὸν 
1 τῇ 6, 1... ἀγῶνα τὸν καλὸν ἡγώνισμαι, τὸν δρύμον τδοτέλεκα, τὴν πίστιν τε- 

τήρηκα᾽ ὃ λοιπὸν ἀπύκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 

Ια 1, 3. ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ δίκαιος κριτής, οὐ μῦ- 

νὸν δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἡγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὑτοῦ. 

9 Σπούδασον ἐλϑεῖν πρὸς μὲ ταχέως. 10 Ζ4ημᾶς γάρ με ἔγ- 

οοἱ 4, 31. κατέλειπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύϑη εἰς Θεσσαλο.- 
γίχην, Αιρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν" 11 ,7ουκᾶς 

ἐστὶν μόνος μετ᾿ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγαγε μδτὰ σεαυτοῦ" 

--.--ττὮ -- ...ὕὦΨ. --. ------ 

ἘρῈ Τμάγὶ ΤῊρΡἢ Οδς ρῥρὶδί μῃῃ .. ς {(ΞΞ6Ὁ 8:5) τ. ἐπ. τας εὖ. ς. ΚΙ, 
4] Ρ] ΟΡ δἱ ΟἿγ δ) πὰρ | Ρα Δ] ἢ αὶ νε 4] ρρἰδί τὴ ἐπέσωρ. ἑαυε. 

ὅ. κακοπαϑ. (Εα καικοπαϑ'., δὶ εἰ ἰαδογα)ὴ .. Α δΔὰὰ ὡς καλος στρατιωτης 
χῦτῦ τ: οχ 2, 8. Εα πληροφορεσον 

6. ἐμὴς αναλ. ο. ΒΕΚΙ, 8] Ἰοηβθ Ρ] ἃ 6 ἢ δὴ ἀδηγία 8] ὸ βυγαῖγ ΜΙ Ασοῖθοι 
ΟἿν Τηάστι Ευιμα] ἃ γα ΤῊΡΗ Οὐδς Ογρ' 4] .. ἴῃ αναλ. μου ὁ. 
ΑΟΕΘ 8} αὶ νρϑά οιεἀὰ 4114 οορ δὰ Εν85Ἐ- 6. 3»35 ΑἸἢ36Σ ἘΞ Ρἢ 389 ῬᾳΠ]δὰ 
ἘΠΙΠΑΙΡρτσῖοι 4] Ογρ! Α] 

ἴ. τ΄ αγ. τ: καλ. ο. ὈΕΚΙ, ἃ] ἴεγε οἴῃ ἃ 6 ΡὸῸὺ 600 Βυγθϊ 4] Οτδ Επ8Ρ533 
δὶ μη} ρρ ἰδὲ τγὰ (θἴ. ΑΥΩ6])... 1) το καλ. α7. 6. ΑΟΕα 813 ἔκ νᾳ Αἰ 
ΟἸνΐ ρμρὶδί α]ίᾳ 

8. πασιν ο. ΑΘ ΕΓ ἜΟΘΚΙ, 8] ῈΓ6 ΟἿΩΏ ᾧὶ 50 ΟῸΡ Β5υΓΡ 8] ται ΟἿ γ (οὐχ 
εἶπε Καὶ σοί, ἀλλὰ Πᾶσι, δηλῶν ὅτι εἰ πᾶσι, πολλῷ μᾶλλον αὐτῷ.) 
Τρᾶγὶ Ὀ δ ἰπΠη3,39 Τόλτη 41] ΟΥΡ Ασοδὶ Ηΐοσ Αὐρϑδιίᾳ 41].. 69 : οπ; 
οπΐπὶ Ὁ Ὲ" 61.» ἃ 6 ἔ νρ ΒΥ. 476 Ατη γβῖ ἃ] 

9. ΡῈ προς εἐμξ 

10. γα μὲ... δ" με γαρ Ϊ ἐγκατελ.: ἴ6 ΟΡ ἜκδΙ, οἷς; ΑΘ ἐψχ. .. Ὁ" 
κατελ. ] -λειπὲν ο. ΑουλλοΡ (οοτγοηᾶάδπι ἰρίζαγ ἀυχογαηΐ βοτγίρία- 
ΓΆΙΩ --͵:π-ΊΡαι, ἃ] αἱ νᾶϊτ ρπὶ... ς ἴῃ 49. -λιπὲν ς. Ὁ ΕΒ 8] οὐσία ρὶ 
[ καὶ ϑεσσαλωνιχὴν  Κὶ Δ] ἴεγο30 οορ κρισκῆς (ΒΥΥ 5ὸ [εχ 80 604] ογέβρειδ, 

ΔΥΡ ρτίδβοιιδ οἵ 8} 106 Ἰαρίίατ) [ γαλατίαν .. Ο 38. 81. 839. 78. 80. δ" 
(οἸππῖπο βἷς, ἰΐθαχ οἀ ἀϊδὶ αρ ΥΥ (81) δϑίῃτο Ἐ 88. 9.8,4 ἘΡΊρ}488 (οὐ γὰρ 
ἐν τῇ γαλατίᾳ, ὥς τινες πλανηϑέντες νομίζουσιν ἀλλὰ ἐν τῇ γαλλίῳ) 
Ηἰον γαλλιαν (Τῇ ἀογῖθορ δᾶ Ἦ, ν. τὰς νῦν καλουμένας γαλλίας" οὕτως 

γὰρ αὐτὰς πάντες ἐκάλουν οἱ παλαιοί.) 1 δαλματιαν ο. ΘΕΒΟΚ Α] Ἰορθ 
ΡῚ (ὦ 109. οπι τιτ. ε. δαλμ.) νν αἱ νάϊτ οἴῃ Ερίρ ῃ 438 Δ] τὴῦ [σἰπὶ 4]... 
Ιμη δελματίιαν ς. ὁ 67." 4] ρ]υ510, ἃ δερματιαν 

11, μον». μι ἐμου.. ὈΓκ ἀο ἔνρ 50 δ] Ιτΐπὶ Ατηθεϑί σὺν ἐμοὶ μόνος [ 



Αοοϊΐ Τἰμοίμουῃι. ΑἸθχϑμάεσ. [οἴδηβῖο ρσγΐπι. 2 ΤΙΜ.4,18. 511 

ἔστιν γάρ μοι δὔχρηστος εἰς ΠΕΡ Ε ΤΗΝ 12 Τυχικὸν δὲ ἜΑ 

εἰς Ἔφεσον. 18 τὸν φελόνην, ὃν ἀπέλειπον ἐν Τρῳάδι παρὰ 
Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 

14 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο᾽ ἀποδῴη λει το, 86, 
»,͵͵͵͵ κε; ἢ .,. ἊΝ ,» ϑ νιν , .γ7 αὑτῷ ο κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 1Ὁ ὃν καὶ σὺ φυλάσσον᾽ λίαν 
Α 3 - «. - 2 

γαρ ἀνϑέστηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 10 ἐν τῇ πρώτῃ μον ἀπο- 
2 ᾿] 

λογίᾳ οὐδείς μοι συνπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες μὲ ἐγκατέλειπον᾽ μὴ 
δ) -“ὕ ,ε “ ς Α ᾽ ’ ,ὔ νι Σ) ’ ᾽ 

αὑτοῖς λογισϑείη 111 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν 
“ - ’ - Ἁ 

μδ, νὰ δι᾿ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηϑῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα 
ΔΝ ΟΣ» 9 3 ἷ ὔ ς ἢ ’, ε [4 τὰ ἔϑνη, καὶ ἐρυσϑην ἐκ στόματος λέοντος. 18 ῥύσεταί μὲ ὁ κύ- 

Α 3 - Α 5 "ῳ 

ριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 
Α ἤ . ὦ ε ᾽ -» - 

τῇ» ἐπουράνιον᾽ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

αγαγε (οῖ. 1,πϑἃ ταΐῃ) ς, Α 81. 88. 11. 13. 588. 4] αἱ νὰϊν Τμάχε δῖα 
(:: οἵ δὰ Μι 21, 2.).. ς ωπϑἃ τηδὶ αγε ο. ΟΟΕΕΘΚΙ, 8] ρΡ]6γ ΟἿγ 4] 

13. τυχικόν: ἃ6 866. ἀϊχίτηυβ δὰ Αοἱ 20, 4, ΕΡὮ 6, 21. [ΕΑΝ εἐφεσσον (8 
Θρλοϑϑιηι) 

18. ς (πο ς9 6Ὁ 3.2) φαελονὴν ὁ. 1, ἃ] τῆι, Καὶ Δ] φελωνὴν  απελειπον 6. 
ΑΟΡΟΣ, 8] αἱ ναΐτ ρῃ .. ς Τη 49. -λιπον ο. ὈΕΚπΙ 4] αὐ νᾶϊγν Ρ»] ν᾽Ὲ ἢ 
81] ἃ ὁ νῷ Ὀρἷδὶ αἹ]ῖᾳ μαλιστ. δὲ 

14. αποδωη ς. ΕΠ Ε (- δωει) 1, 8] ἸΙοηρθ ρΡ] ἃ 6 δὰ ἰ0] ἃ] Οὐ βοά 4136 
(ἀϊοίταν 101 Ῥαι]ὰβ ἴῃ ααδοβίίοπα ᾿.“λεξάνδρῳ τῷ χαλκεῖ ἀρασάμενος, 
ἴῃ ΤΟΒΡ. νΘ͵Ὸ οβί: -᾿ “ποδώη οὐκ ἔστιν οὔτε κατάρα οὔτε λοιδορία, 
ἀλλὰ προυορήσεις πρέπουσαι ἀνδρὶ ἀποστόλῳ εἴς) Ὑπάτι, (οοτατα πρόρ-- 
ρησίς ἐστεν, οὐκ ἀρα) Ὀδιταΐ (4110 11 1. 6.Ρδγϑδι δωσει, αἱ ἴθΐ οδι: περὲ 
ἀρᾶς ὑπ᾽ ἀποστόλων γενομένης) ΤῊΡΙ (ἀντὲ τοῦ ἀποδώσει" μᾶλλον 
γὰρ προφητεία ἐστὶν ἢ ἀρα) Ηΐον.. Οδ΄΄ 52 Τῃ -δώσεε ὁ. ΟΡ ΕΓΒ 
8] ἔεγο δῖα γᾷ ἃ] ροὸ οοὸρ βυγῦῖϊ ΟἿγ Επ]ορ (αν ῬΒοὶ) (Π διῃρᾶγβϑ51) Ο6ς 
Αὐυρ (πο δἷΐ εασαὲ βεὰ Πεοαάεῖ) Α] 

1δ. ανϑεστηκεν 6. Ὁ ἜΕΚΙ, 8] ἔδχθ ΟἹ ὈΡ ἴῶυ .. ἴπ αντεστὴ ὁ. ΑΟῸΣ 
117. (ἰϊο ανϑεστη ΕΘ) 

106. συνπαρεγεν. (συνπ. ς. ΘῈ οἵ οχ τι ΝῚ ΤΊ οὔ Τζ.ο 28, 48. Εο 1, 12. 
Αοὶ 12, 25. εἰς; ς 49. συμ. 6. 1, ἃ] οὐχί Ρ]6 1) ὁ. ΘΕΚΙ, 8] ρ]6ν Εὑ- 

ἔΠΔΙΡΤΟΙΟΒ 4] ρχὰ.. ἴῃ παρεγένετο ς. ΑΟΕα 813 ΟἾσὶ Ευϊμαιοάά | εγ- 
κατέλειπον 6. ΑΟΡοἜΕΟΙ, 8] αὐ ναΐγ τὰ (τυγδὰδβ οογγίζοπάο βἷς 
ἀράογιηί Ὁ 6. 5) .ο.ς Τὴ. 49. -λιποὸν ὁ. Κρ] δἱ αὐ νάϊγν Ἰοηρθ Ρ] 

(0 Έα ἐνγκ., ἢ0η ΑΟΡΟ ἜΚΙ, οἷο) 

11. οἵω μίοε... 61. ΕπΕΠΔΙΡΤΟΙ (β6ἃ γᾺΓ τη88) μον [ΕΑ 8] Επιμοοάϊ Ο βοθοτα 
πληφωϑη] αἀκουσωσιν (6 ς. ΑΟΡΕΡΘ 8] ἴογ639 ΕΌ88- 6. 323 ἘΌΓΠΔ] ΡΤΟΙ 
Δ]... ς -σῆ ὁ. ΚΙ, ἃ] ἰοηψο οὶ Οδγν Τβάτγί δὶ [ἐρυσϑὴν ς. ΔΟ.. ς 49. ἐρρ- 

6.. ΘΕΕΟΚΒΙΙ, οἷς 
18. ρυσεται ο. Δου" 81. 617." 11. 80. ἃ 6 ἢ νῷ 0οΡ δὰ ΟἾγὶ Ἵχτιοβὸ 

8, 11. 



δ: ο ΤΙΜ. Ν 19. βδ] πέβίίοποα γψατῖϑα. 

χα ὁ τὸ 19 ̓ ὐ πάσα πρῶ καὶ Ὁ ΈΝ καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἷἶχον. 
Ἐὸο 16,33 Ἐὸ 18, 3. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Ἀορίνϑῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Ἧι 

λήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλϑεῖν. ἀσπαῖε- 

φαί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Τίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδεὶ- 

φοὶ πάντες. 
Ἐλ 5... Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σον. ἡ χάρις μεϑ᾽ ὑμῶν. 

ΡΡ᾿δῖ .. ς .(αὉ9) ργδθϑιη καὶ ᾿ς. Ὁ κἜΡΟΚΙ, ἃ] ρ]οῦ δὶ ΒΥ οί ἃ] ρρ 
τὴ. ϑὅ6ἃ ΕΕα ἐθῤύσατο, εἐἰἴθαι ἰξ να ρῥρὶδὺ 4114 ζδεγαυΐϊξ ((ΟὨἾΓΑ τὰ Απι- 

Ὀγβί -γα δὲ) ] Καὶ οπι ὃ | ᾧ .. Α αὐτω | Εα οπὶ ἦ 

19. πρισχαν.. 8] οτο 39 σὶ ὰ ἩΔῪ" τηδὺ 8] ΘΥσΓ ΔΥΓ ὈΡ 81 ἘῪ οεἶδί . σχιὶ- 

λαν  ακιΐλαν.. 46. 109. δΔἀὰ λεχερων τὴν γυναίκα αὐτοῦ καε σεμαιαν 

(109. σημ.) και ζηνωνα τοὺς ποὺς αὐτου. Ιἴδτη 109.1ῖ8ὲ μοϑί ἀαφιΐαπι 
Ροτγρὶς εἰ ἰδοίγαπι ζενεΐπας οἶιι8 εὐ δἰηιέαη οἱ χίποπα Κι 1 ἐἕκια. 

20. απελιπον ας. ΘΒΕΕΟΚϑΙ ΑΙ αἱ νάϊγ Ἰοηρα ρΡ] (Α ἰαἴοῖ) .. ΟἹ, 4] απελειπον 

Ι μελητὼ (ΔτΡ μελιτη)... ἃ (Ο") μηλωτω  ασϑενουντα .. 9Ὲ ἃ ὁ νς 
ΒΥΥ Αὐρτβὶ δηΐα ἐν μελ. Ροῃ 

21. Εα καὶ να (86 ποὴ δπὶ ἔα 41) ασπαζονται  4θ. 109. Δ] Οος σπουδης 
Ι λίνος: ἴ'ος δος. Ὁ, ἃ] τὰ: ς ἀῖνος: ἰίὰ Καὶ Δ] τὴηῦ 

22. 67." οἱ διἴὰβ (ν᾿ ηά 5868 ῃγ, 28.) οἵὰ ν. 22. [ὁ κυριος (οἷ. ἡμίων δἀὰ) 
9. Εα 11. 8.Ρ6 αὶ ΔοίμαῖΓ Τὴ δα ὃς ὁ. Α 81. 114: ς Δἀὰ ἐξ χε ς. ΟΡΕ 
ΚΙ, 8] ΡΙΕΥ νν ΡΗ]6Υ ὑη τὰν | ἢ χαρ. μ. υμι. (109.8Γ οὐδὲ ᾳγὴ ἔὰ 41] ρρδῖ 
τὴ με. ἡμῶν, ΒΥΥ ΔΙΊΩ μι. σου)... ΘΟ ς. 8.Ρ9 Δοίῃτο Ατηθδγϑὲ.. Ὁ Ὲ 
ἃ 6 ἐυρωσο (»" ἐρρωσὶὴ ἐν ευρήνη ] ς (ΞΞ ΟὉ 832) δά ἴῃ ἢ. αμήν 6. ῬΕΚΙ, 
8] Ρ]ῈΡ ἃ 6 Καὶ Ο0ρΡ ΒΥΓΌΪΓ 4] ρρ τωυΐχί: οἵὴ 6. σε 17. 67." Τ1. ἦς 
Δοίητο ΑἸ ὈΓΒί 

ϑαθδβογίριίο: ο δεῖ πρ. τιμοϑεον .. θῈ (ὈΕ δἀὰ ἐπληρω ϑὴ) Εα (ρζϑεπι 

ἐτελεσϑη) αἱ πρ. τιμ. β, ἴίοτα α δἀάϊι8 ἀπὸ λαοδικέιας, ἰΐοπι νρϑοοᾶ αρ 
μη δαὰ δογίρία ἀἐ ἰαμάϊσια, ἰίθτααιια Δ6 ἢ ἴῃ αρί βία ]αθ ᾿ἰωβου:ρίοπ6 εἰ 

δογρέα γε ἄτι ζω Παοάίεξεας .. Κὶ 8] πρ. τεμοϑ'. δευτερα" τῆς ἐφεσίων 
ἐκκλησιας ἐπισχκοπον χειροτονήϑεντα" ἐγραφή απο ρωμῆς, οτε εκ δει- 
τεροι παρέστη παυλος τω καισαρε ρωμῆς νερωνε, 1, του αγ. αποστ. 
παυλ. ἐπιστ. β' προς τιμοϑ. τῆς ἐφεσιων ἐκκληήσιας πρωτον ἐπέσκοπον 
χειροτονηϑεντα ἐγραφῆὴ εἰς αἱ Κ, Βἰτη ἸΘΥαῖι6 8] ῥτὴ .. ἃ α αα ἐξ- 

πιοίδ. 71. (ἀδ᾿ ς δάἀὰ δοτγίδεηϑ α τοπια) οαρίϊοϊξ ἱποΐρίξ αα ἐΐέιιπι. ρα φαρὶ. 
«α ἐπι. 77. (ᾳ δϑεσιιπα) ἵπο. αα {δξ., ἃτὰ 41 ὁαρὶ. αὐ ἐπι. δεοισια νοὶ 1]. 
ἴπιο, ἐρταίεἶα (81 οτὴ) αα ἐΐξιιηι .. σοΡ ϑογίρία Ποπιαα, πιΐϑϑα μεν Οηεδίηιμης; 

ΒΥΓ  ηίία ἐδὲ ὁ». αὦ Τῆπι. 866. ψιιας δογίρία ζειἶξ ας Ποπια: βδυτρ ἥηϊία ἐϑὶ 
6}. 866. «εἶ Τῖπι. γιὲ γμῖξ ορίδθο. ρτίπιιιϑ δοοῖ. Ερἢεϑβὲ: φιαο βογίρία εβὲ α 

Ἰοπιι, χιῖθι ϑοομηα υἷος δἰοίϊξέ Ῥαιῖμδ σογαπι Νοόγοης Οαφβαγα Ποπιαπο; 

ΔΥΡ Ερῥειζας ἥηΐδ. ϑονίρία σὑδγὸ ζεἴξ αὖ ὠνὸς ἤοπια, χπι Τέηι. οοη- 
δύ τζιιέτι5 ἴατι 6886 ορΐδα. βιιρον Ερλοϑιθη, φιιαη 0 860. υἷδα 8ιεἴδξ Ῥαιζιι8 δογανι 

Ομέδβανε Νέτο ποίπερ. ἔοηι. .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) πρὸς τιμόϑ. δευτέρα, τῆς ἐφε-- 
σίων ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηϑέντα ἐγράφη ἀπὸ ῥώμης 
(116 οἱ. Επτη 8] βγπορδ Τμάσι 81), ὅτε ἐκ δευτέροι παρέστη παῦλος τῷ 



Τιζιηι βαϊαίας αἰ] Θοΐατη δα απι ΑἸ] τη. ΤΙΤ.1,4. δὅ48 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

1. 

- - .- Ἁ ω- βῳ 

1 Παῦλος δοῦλος ϑεοῦ, ἀπόστολος δὲ Χριστοῦ Ἰησοῦ κατὰ πο ι, τ. εἰς ᾿ { 
, Ε} ὧν Ἂν νι,» 2 , - ᾿ 2 2» 

πίστιν δκχλεχτῶν ϑεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ΄ εὐσέβειαν 
ῷ ᾿- τ 4 

2 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς ϑεὸς πρὸ 8 τιι,9. . 
Α -, - 

χρόνων αἰωνίων, ὃ ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ 
- - [4 -ὦ ὼ 

ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύϑην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 1 Τὶ ι, τ. 
» - ᾿ 

ϑεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη 1 Τὶ 1, 3. 
5." -» Α , “"» - - “ ες « 2 ΤΊΙ1, ὃ. 
ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 3 1ο 8, οἷο 

---.....-...-. . 

καίσαρν νέρωνν (β'πρι!ογαπι (οϑίϊαοηΐα νἱᾶθ δηΐ6). Ῥγδϑίοσθα ηυτηθ- 
Ττϑηΐαγ στίχοι ροβ΄ (1, ἰρο καὶ δυο 5[.] Κὶ Αἱ] Ρ], 81 ροϑ' [β8ἷς 5. ρϑ΄ 
ΕπιΠ 4] ], ροη΄, ρος΄, ρπ' οἱ 8161], α᾽ὰ7». α΄» κεφφ. ϑ', μαρτ. α΄... 
δὴ ἣι βοοῖ 2ὅ Βα θηΐ. 

-.----..-.-. .------..---- 

ἘΞΑΚ 4] 0ορ σρος τιτον, ἰἴδθιη Ὀγϑϑιηΐββο ἀρχέταν ΡΕΕΘ, ἰΐθια δαάϊίο 

ἡποίριέ 5ο .. Ἡ 8] παυλον αποστ. ἐπιστ. πρ. τιτον, 1, του αγέου αστοστ. 
παιλ. ἐπιστολὴ πρ. τιτον, 81 ταῦ ἡ πρ. τιτ. ἐπιστολὴ γ8] πρ. τιτ. ἐπιστ. 
παυλ. του ἀποστ. νοὶ (6 122.) παυλ. αποστ. ἐπιστ. πρ. τιτ. καϑο- 
λική, Β᾽τω 6 8]... ς παυλου τοι ἀποστ. ἡ προς τιτ. ἐπιστολη. Οε- 

ἰογαϊη τέσον (δ᾽ 4.6) οομβτγτηδηΐ Ὁ ΕΠ, δ] ρ}]; 8ἃ] ρῖω νσὸ οἵ. τῖτον. 

Ι. 1. χῦ τῷ ὁ. Α 106. 108. 118. οἱ Βευά ἀπῦϊα 841118 ἃ [0] 81] ΟΟΡ ΒΥΓΡ 

Ατηδτβίθα (ηοη 68) Οδββίοα,.. Ὁ  οτὴ στ ..ς [μη τὸ χν 6. ΡΠ ἜΕΘΗΙΚΙ, 
1 Ἰοῃρδ Ρ] ἰΐ νρθά οἱ 8 ἀδιηΐὰ ἃ] γὸ βυγῦ 41 ΟἿγν Ὑμᾶγί 81 ρρὶδῖ 
ΑἸῖᾳ ἰ Βα κατα 

ἢ. ἐπ (0" ἐφ)... ΕΘΗ ἐν 11. 87. 108. οἵὰ [ Εα αψευστος (Ε -εὐτος)] 
Εα σρ. χρ. αἰώνων 

8. Εα φανερωσεν. (Μα16 5840. στὰ θοχυο ΟΡ 82 [μη ἃ οἵ ἐν κηρυγμ.) 

4. καὶ ρΥ (60) ες. ΟἾΡΕΕΟῚ 17. (ργϑαπὶ ὑμιεν) 78. 187. Ἢ ν6' Φ0Ρ Β.Γ 
ἀΘΊΝΤΟ γὴ ΟἸγάϊβ (1.681 δά 1 Τίωι 1, 3. διὰ τί τῶν ἄλλων ἐπιστολῶν 
οὐδαμοῦ τὸν ἔλεον προέταξεν ἀλλ᾿ ἐνταῦϑα; εἰς) Ῥαπι 418 (Αἀ 1 Τίτῃ 
1, 3.) Οὐἴμι ἀϊβ (δὰ Ἠο 1, 7.) Αὐυρᾶϊ8 (146 π|) Απιδτβὲ 4] πὰ .. ς (ΞΞ 52) 
[ἢ ἐλέος 6. οὔ ΕΣ, 8] Ρ]ῸΓ ΒΥΥΡ 8] (ἈϑιὮΡΡ καὶ ἔλεος ροβί χαὶ εἰρ.) 
Τμάτι ΑἹ [χὺ τῦ ὁ. ΑΟΡἮ 8] ἃ ὁ νῷ ξὸ σοΡ τω Ὑπάγί ρρὶϑὲ,,, ς χιιριοι! 
εῦ χῦ ο. Ὁ ἜΡΘΚΙ, Δ] ρΡ]ον ἢ αὶ βυγπῖγ 4] ΟἿῪ ΑἹ] 



δάλ' ΤΙΤ.1,5ῶὥ. Τιϊο Οσϑίδο ργοθογίοσὶ δὲ ϑρίδοορὶ οἰϊομπαϊ. 
«.----. --..-.ς. ς.ς.. 

ὅ Τούτου χάριν ἀπέλειπόν σὲ ἐν Κρήτῃ, γα τὰ λείποντα ἐπι- 
’ ’ , ’ ς ’ 

λοι 1., 35. διορϑωώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγὼ σοι 
’ - 3 - ’ 

διεταξάμην, θ εἴ τις ἐστὶν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα 
’ » ’ 3 “ΛΝ ᾽ -. ᾿ 

ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. Ἷ δεῖ γὰρ 

1 τί 8, 3... τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς ϑεοῦ οἰχκονύμον, μὴ αὐϑάδη, 
Ἁ 3 Α ’ Α ᾽ Ἁ » “ ᾿] Ἂ 

μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινω», μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ὃ ἀλλὰ 
, ’ ’ ΄ -- 

φιλόξενον, φιλάγαϑον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, 9 ἀντ: 
’ - Α Α Α - ᾽ “ Α - Ἁ 

ἐχύμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴ» πιστοῦ λόγου, «να δυνατὸς ἢ καὶ 
- Σ “- ’ “- ἐ ’ 4 Ἁ 2 , 

παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ υγιαινουσῇ καὶ τους ἀντιλέγοντας 
» Α Ἁ Α 

ἐλέγχειν. 10 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι ματαιολύγοι καὶ 
᾽ ’ ς»2 “- [5 - » ῳ 

φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, 11 ος δεῖ ἐπιστομίζειν, 

δ. απελ-- (60) 6. ΑΟΡΕΟΙ 8] πιὰ ΟΥ Βδδβίβϑ, ς κατελ-- ο. Ὁ ἜΚΙ, ἃ] 
ΡῚ ΡΡ τπὰ. [Ιἴθῖλ τάξον Ὁ. ΘΕΟῚ, ἃ] .. ς Τὴ 49. -λεσον ᾿ς. ὉῈΚ δὶ 
οογίθ ρὶ | ἐπιδιορϑωσή ο. ον ΚῬ ει ΠΕ ἼΕΙ, 4] Ρ] Οὐ ΟἿσ Ὑμάτί ἃ] πιὰ 
ΗΪοΥ («οτὴῦθ αποὰ οοΥτὶ ρίαν ᾿ηρογίοοίατῃη ο6δὲ; ἤδῖὰ οἱ ἴῃ Οσϑθοο 

ΡΓΒΘΡΟΒΙΟὨἷ8 δάϊθοῖίο, αὐυδ6 Βογι δ᾽ ἐπιδιουϑωσὴ, ποη 1ὰ ἴρβυμ 
βοηϑί αυοὰ διορϑωση, ἰᾶ 6δ8ὲ οογτέρονεδ, δεὰ αἱ 18 ἀΐσδατα δερόγοοντί- 
9έγε8.")) .. 82 ῃ -ϑωσῆς ο. ΑὉ ἜΠΕΑ 8] τὴῦ (868 Ὁ" ἐπανορϑωσης, Ἐα 
δειορϑωσῆης | ἘΘΙ, Δ] καταστήσεις 

6. Ε ἀγέκχλητος, ποη ἰΐβϑιῃ ν. 8. 

1. τὰ αὐϑαδὴν (864 πίοταμθ λι"- ΡΓῸ αὖ-) οἵ αὐσχροκερδην, ἰίοτα 2, 8. 
6 ᾿τη)έεέῆν, Ε υγευνῇ ᾿ 

8. σωφρονα (α -ωνα): Ηἰονῖ.Τ13. ἐρδίαίαν Πυϑιϊπατῃ ἱπιογργοΐθιη σοχὶ 
ατδοοὶ δηθίχυϊίαία ἀθοερίυμν γὸ ρμώϊεοο ργμάεηίετη ἴτα π8101886. 

Ηδθεπὶ νοτο ἀκ νῷ Ογρ [οἱ ἃ] δοῦδγέξεπι, τὰ ἰδηΐατη ρου δπίεπι; 
οσιον .. Καὶ Δ] οἵ (ΤυΓΒ8 Π1416 540. οὔτ θοαι Οὐ 52 1. ἀδ ἀ)) | ἐγχρ. 
186 ΟΚΙ, ἃ] οογίθ Ἀ]ῈΓ .. ΑΡΕΕΟΙ ἔνχρ., 868 Ἰοοΐθ ογηηἶΐ Ὁ γ6}} ἐγχρατ. 

ἰεδίδιϊαβ οδί απ8η}] ἐγχῳ. ἴα αὐϊάδτῃ αὐ ἰάθη ἰ68118 τιοὰο ἤδῆς πιοὰο 

ΔΓ ΥΔΩ ἔοτιηϑιι ἰοποδί: οὗ 1 Οο 7, 9. 9, 2ὅ. Αοἱ 24, 235. 64] ὅ, 38. 
Φ29ὃὈ᾽ΕΩΙ, 60. ᾿ 

9. ενα.. Εὰ 17. 78. καὶ Δἀὰ καὶ (78. 4156 νρ [86 ἃ ποῃ πὶ ἔπι 41] ρρἷϑδὶ τὰὰ 
οἵη καὶ 84) | ἐν τή διδ. τή υγι. (1 Ἰμοἱ ἢ οἵη τῇ υὑγι., 4110 ἔεγβ 8]Ρ 10 Βδ8 
υγ. δηΐο διδ.) .. Α τοὺς ἐν ασὴ ϑλίιψεῖι ] ἐλέγχειν... 96. 109.8᾽ δαὰ 
μὴ χειροτονεῖν διγάμοιυς μηδὲ διακόνοις αὐτοὺς ποιεῖν, μηδὲ γυναῖκας 
ἔχειν ἐκ διγαμίας᾽ μηδὲ προσερχέσϑωσαν ἐν τῷ ϑυσιαστηρίω λειτουρ- 
γεῖν τὸ θεῖον. τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἀδικοχρέτας καὶ ἄρπαγας καὶ 
ψεύστας καὶ ἀνελεήμονας ἔλεγχε ὡς ϑεοῦ διάχονος. 

10. καὶ ΡΥ 6. ΘΕΕΟΚΙ, ἃ] ρ}] ἃ 6 (8 δὲ ῥὑσὸ οἐ) ἔ αὶ νᾷ (οἱ. δι" [ἃ 4] ρ9]}) ΟἿγ 

διὰ Αἱ [μοἱΓ ΗΙ] Ηΐον αἱ .. 609 1 οἵη 6. Αοὲ 8] δγβϑθ δι" ἀδτηϊὰ 
ο οορ βυγῦῖϊ 4] ΟἸθῖω ἃ] τῶι ΑἸ τδίσθη Αὑρ. Ἑαὰὰ ρμὶ, οἷ. ς 1,η, ρμοϑβὶ 

ἀνυπότακτοι ἰηΐογρς (:: ἰ816 καὶ τρῦο δοιὰ οἱϊοίδῖασ αυδπι 
δαἀοθαίυτ. Ὀἰδοτὶ υϑέο ρμαυϊ μι ἰδία γδῖο ἃ 1.06.8, 18. πολλα μιν 



Οτοίοϑ. Ῥατῖδ ΡατΑ οπγηἶΐϑ. βϑηῖθαβ οἱ ΔΪΡυΒ8. ΤΙΤ. 2,8. 548 

οἵτινες ὕλους οἴχους ἀνατρέπουσι διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ 

πόρδους χάριν. 12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἰδιος αὐτῶν προφήτης Κρή- 

τὸς ἀδὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί, 18 ἡ μαρτυρία 
αὕτη ἐστὶν ἀληϑής. δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 

ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς μύϑοις 
καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήϑειαν. 1ῦ πάντα 
καϑαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὸν πο τα, 4. νο. 

καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 

16 ϑεὺν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ 
ὄντες καὶ ἀπειϑεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὺν ἀδύκιμοι. 

Π. 

1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 2 πρεσβύ- 
τὰς νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ 
ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ ὃ πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἑερο- 

-------ππ ὦ 

ουν καὶ ἑτερα ἴο 20, 80. πολλα μὲν ουν καὶ ἀλλα Αοἱ 28, 7. πολλα 
και βαρεὰα αἰτιωώματαὰ καταφέροντες, ηπὶ Ἰοοἱ οχ Ν. Τ' 8011 δὰ ποβίγιιμι 

πολλοι καὶ οομῃρδσζαγὶ ροββαηΐ) ἰ ματαεολογοε.. ΕΘ 8] πιὰ Ρ' ΒΥΤΥ ΟΟῸΡ 
(βεἀ οπιὶ καὶ 84) αγϑ δείῃ 815 ΟδἊς Ηϊοσγῖ ργϑϑῖη χαὲ [ μαλιστα (Εα τὰγ- 
818 μαλλ.) ὁ. ΑΡΟΙΚΙ, 8] υἱ νά τῇ ὁπλι νν Ρ]ΟΥ ὈΡΒῪ οὐδ τη... 15 δἀὰ 
[δὲ] 6. ΟΡῈ ἀθινὶα 8] β: ταν ΤῊΡὮ ΗἰοΥ; [ ΟΡ ἐκ τῆς περετ. 

12. εἰπὲν.. Ἐὰ ἔφ οορ δᾶὰ δὲ (115. γαρ) [ Εα 18.19οὉἘν ΟἹϑῃ οἵὴ αὐτῶν 
Β66 | Ὁ" κρῆταις οἱ ψευσταις 

18. ΡΕ ἃ ε ἔνᾳ 8] ρρῖϑδῖ αληϑ. ἐστ. [1, αἱ υγεαινουσεν 

14. ἐντολαῖς... Εα Τάτ ἐνταλμασυν 

1. παντα ο. Αορ ἜΓΕα 17. 46. 61." 109. 1 νρ ΟΥ ᾿διρϑγβ98 Τ᾽ γὶ 4] 

τὰ .. ς (α 090) δΔἀὰ μεν ς. ΛΕ ΕΠ, 8] Ρ]6Γ ΒΥΤΡ 8] ΡΡ πιὰ; ᾿ἰΐϑιῃ 00 
ΒΥΥ (ΟΥ) δάὰ γαρ, 5ο αὐ οπιπε] μεμιαμμενοις 6. ΑΟλἢ (μεμεανμ:) ΚΙ, 
δ] Ρπὶ (ἰἴθπὶ Ἐα 8] μεμειαμενοις) ΟἿγ (εἴ. τη080) .. ς -ασμενοις 6. Ὁ" Ὁ 
οὐδ Ὲ 4] οὶ ἰΐϑα (αὐ δἀϊιὶ βιιπ0) ΟἹ δι ΟΥὐ᾽ ἃ] τὰ | καε απίστοις (ΒΕ ΡΡ 

τοις ἀπιστ. Β'ηθ χαὶ) .. ϑϑίῃτο (τη416 αἱ νὰΐϊν δυς δΔἀα ΘὉ , ΗἾΘΓ 
ΑἸαρτβί"; 174. ΒΟ ΟΙ Ζὶΐ γθγὸ ῥ᾽ αγᾶ ἰΥΔΉΒ1 16} 40 ΟΤ) οἵη 

Π. 1. Ἕα υγειεννουσή, ἰίδτα 1, 9; τυγϑι8 2, 2. ὑυγειένγνοτας 

2. πρεσβντας .. 8.Ρ8 ἃ] ραιο ΟΥ -τέρους [ νηφαλιοὺυς (-λειοὺς ΕἸ 6. ἃ 
ΘΟΕΗ δὶ ρῬΙ ρρτωαυ.. 0΄61, ἃ] ρ᾽ 513 Οϑο -λαέους, ἢ Ε 4130 ἔεγε -λέους 
Ι σωφρονας: Ὦ. 1. 16 (6. τὴ) νῷ »υμαάθηΐεβ, Ἡΐϊον νοτοὸ ρμάϊοοβ, Οὗ δὰ 

1, 8. 

8. πρεσβυτιδας .. 81 ραὺς Οτϑά -τερας [ Ε κατασχήματι ] ἐἐροπρέσειες 
ΤΙΒΟΗΕΒΝΡΟΕΓ. Ν. Τ΄. Εάϊ!. 7, 858 



δ40 ΤΙΤ. 9, 4. Αμυδ, ἰανθῃθ8, ΒΟΙΥΟΒ αυ86 ἀδοθδηί. 

1 ΤΊ 3,9. - 8, 11. πρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδα- 

5,14. σχάλους, 4 ἵνα σωφρονίζουσιν τὰς νέας φιλάνδρους ξἶναι, φιλο. 

φέκνους, Ὁ σώφρονας, ἁγνάς, οἰχουργούς, ἀγαϑάς, ὑποτασσομένας 
1}68,.1. τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, να μὴ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ βλασφημῆται. 

6 Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, { περὶ πάντα 

1 τι, 1. σδαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφϑο. 

ρίαν, σεμνότητα, 8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἕνα ὁ ἐξ ἐναντίας 
Ἐν δ, 5ὶ ἐνεραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον». 9. Ζ]ούλους δεσπύ- 
ΛΑ Α ΤΣ αις ἰδίοις ὑποτάσσεσϑαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιξ 

γοντας, 10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πίστιν πᾶσα» ἐνδεικνυμένους 

ἀγαϑήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ κοσμώ- 
σιν ἔν πᾶσιν. 

(ΗΕ ἑἐρωπρ.) .. ΟΠ 17. 81. 18. Αἱ 1 νῷ οοΡ Βυγαϊτ Αύχῃ 8] ([. 6. νν ρ]εῖ; 
8ο ἀεῆς) ΟἸεαι Βδ8 Ὑπάτί ρρίδὶ -πει[ αὖ 78. μηδὲ οὐνω 

4. σωφρονιζουσιν ὁ. ΑΕΘΗ Δ] .. ς -ζωσε 6. ΟΡΕΚῚ, ἃ] Η] Καὶ ὁτιὴ φελοτέκν. 

ὅ. οἰκουργοὺυς (6) ς. ΑσρἾἜΞΑ 8.Ρ}8 (:: ΟΣ Τδγᾶ 864 πο ἰπδυάϊϊα, εἴ 
ϑίδθρῃ. ΤῊ68. Β8Ὁ οἰκουρός, -ογός, ργέω. Οοηϑττηδί ποβέγϑτη 1θο Ἰοηθαι 
αποὰ ἂρ ΟἸοιητοΊβΒ ρἰκουργεῖν Ἰορίαγ).. ς 49. οἐκουρους ο. Ὁ ἜΠΕ δ] 

ἔθ οσλι ΟἸθτα 8] τὰ [0 λ07. τ. ϑέου... Ο ὅ. ΒΥΥΡ ΔΥῚῺ 8] (ΧΟ ΣΤ 0) αἀὰ χαι 
4) διδασκαλια. 

Ἴ. 51. 871. δ] Ογν δ εαὐυτον (8Β6α 1. 87. ἃ] Τμάτι δὴ σεαντας, 400 

δοάδπῃι τποάο Ιορογα ᾿ἰοοὶ παρτασεαυτον ἴῃ 40)  αφϑοριαν (67) ο. 
ΟΡ Ἐ" (Εα 817: 84 χφϑονια») κ 17. 81. 41] ἴογϑῦ Ῥδ Οδοθοσα  ς 
αδιαφϑορ. ς. ΕΛ Ὶ, 81 ἂἱ να τὰ ΟΙἐγ 8] ] αφϑορ. (0 818 ΒγΥΡ Δυῖι 
815:8. δ ΟἸγοῖη δὰ αγνεεα») σεμν. (ς [ποῃ ς9 ΟὉ 852] δα αφϑαρ- 
σιαν ὁ. ὈΛΡΚΕΓΛ]ΚΙ, 41 Ρ] 580 βγγρ ἃ] ΟἼἜγιθοβο ΤἼγ) 

8. ἃ υγείῆν, Ε υγεινή λέγειν ἢ. 1. ο. ΑΟΡΈΕΕΟΙ, 8] ἴὖ νρ ΒΥΓΌΣ 4] Ὑπατὶ 

ΑἸ Υβὶ ἃ]... ς δηΐθ φαυλ. 6. (Κ ἐχεε») 81] Ρὶ (ςορ Ὁ) ΟἿΣ δἱ Αυξ 8] 
([οἱξ 4110) ἡμῶν ο. ΟΘΕΕΟΚΙ, 8] ἰοηρα Ρ] 1 νῷ Βυγαῖγ 41 ρὑρϑτ εἰἰδὶ 
τὴὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) ὑμῶν 6. ἃ 8] τὰ οορ 8] ΤΙ βάτί 8] 

9. δουλους (α" καὶ Δἀὰ δὲ) .. Ὁ" δουλοι (ἀ 6 δογυὶ Βεᾳαθηία 8εδαϊἐὲ ἐπί), 
4αδτι δὰ Ἰδοίομ θη ὑποτασσεσϑαε αυοὰ βοεαυϊίαγ ἰὰ -σσεσ ϑώωσαν ταυὺ- 

ἰδίαι Θδί ἃ σουσϑοΐοσθ, αθῖὴ ἴῃ δρροπάϊοο ἀϊχίτηυϑ Ὁ", 8βΒθὰ ν]ά οί 
ΠΟ ἰάθτη 6886 δίᾳιμϑ αἱ ΠΟΌΪΒ ἴδ ἰηβίρηΐγὶ Βο16ῖ, αυσπίϑιη Ὁ ΡοΙ τ 

δουλοὺυς οογγοχογαηῖ. ὨϑΌθὲ νοτὸ -σσεσϑωσαν διῖθ Ὁ ὨΟΒΙΓΌΠΙ 

βογρίατη 6886, ἃ αἀυοάδτῃ αἱ νάϊ ἀϊογί ποία σοάϊοῖβ βᾶ οι]! βοχίὶ | 
δεσπ. ἐδι. ς. ΑΠῈ ακἰδ ἃ 6 ἔν οορ βυγυΐγ 4] ρὑρὶδ, ος 49, εδι. δεσπ. ο. 
ΟΡΟΚΙ, Δ] Ἰοηρδ μ] αὶ 81] Ογν Τμάγὶ δ 4] (:: ἰΐα 8Βο161 φο]]οοασί, οἵ 
ν. ὅ. 1 ΤΊηι 8, 4 οἱ ὅ. 8, 12. ὅ, 4. 6, 1. 6.0) 

10. μη... ΟΥ̓ Ε6 8] μηδὲ | πι. πασ. (ΤῊΡἢ πασιν Βοᾶ τὴρ πασαν, ἔ τῷ 
ΒΥ ἃΓγΘ ἐπ οπιπδιι Ξά. δοη. οδίεηπά.) ἐνδ. ο. Κι, ἃ] Ἰοῆρθ Ρὶ σοὸρ 84] ΟἿ γ 

Τμάγι δῃη 8] .: Βα αὶ πα. εἐνδ. πι., ἰἴοα μη. πα. πε. ἐνδ. (α ἐνδιγν.) 



ΘΔ] αὐαγβ ἀ6ὶ ρσγδία. Ῥορθ]ὰβ ἀεὶ. ΤΙΤ. 2,15. 847 

11 ᾿Επεφάνῃ γὰρ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειων καὶ τὰς 
κοσμικὰς ἐπιϑυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζησωμεν 

ὃν τῷ νῦν αἰῶνι, 18 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπι- 

φάνειαν τῆς δύξης τοῦ μεγάλου ϑεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ, 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς 
ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καϑαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν 
καλῶν ἔργων. 

1Ὁ Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιτα- 

γῆς μηδείς σου περιφρονείτω. 

ὁ. ΑΟΡῈΕ Ά]5 ἃ 6 β.τρΡ ρῥρίϑί, νὰγῦ 4] | τὴν 866 6. ἈσΡΕΡα ἃ] στ Τηάτι 
ς (ΞΞ- ΑΝ 852) οπι 6. κι, αἱ ρὶ Ερίρηδθέ Πδπ 8] 

11. ἥ 8660 6. ΟΡ ΛοΟ ἜΚΙ, ΑἹ αὐ ναάϊγ οἵηη ΟἸθηῃ Ῥ8- Αἰ 368. ΟΥτίμθ 6398 
εἰδα 16 ἘΓΡΓ0]13»14 Ογγθνϑϑά ρχοδά ΡῚ Ν γε9 ΟἿγ Ὑπάτι Ῥσοοὶ Ῥδηι 8]. 
[ἢ οἵ 6. ΑΟὗθ ἢ βυγαῖγ, ἰΐρη Βα ΕΡῚρ}584 οἰ207 ΟὙγτν δά 5ρὰ Ἐα ἘΡΙΡΗ 
Οὐτὴτν δα ἐρ νρ' ᾿0Ρ 418 Δ6ίἢ ρρὶϑὺ τοι του σωτῆρος ἡμῶν (Ογτὰγ οτὴ) 
Ρτο ἡ σω. (:: οἴ 8, 4.) 

12. τ" οἵη τας 

18. ὈΕΕ6 ἃ] ἐπιφανιαν  ἘΠ6 δὶ 000 χν ἐὺ 

14. ὈῈ ἀ 6 1,ο υπ. ἡμ. ξαυτ. περιούσιον (ἃ 6 ρα [μοἱΓ Απρ' ἃ] αδιιπάαη- 

ἕεηι, ἔ νρ αδοερίαδιϊδηι) : Θοτητη δία ἤ8πῸ σοσθπὴ ἘΌΘτὶὰ5 ΗΪΟΣ : ,.886 06 

τηθοῦπὶ Ομ δ᾽ ἀσγϑηῃ85 αὐἱὰ 5101 ν6]}] 6 ν Υ ὈΌτω σπερεέουσίον, οἱ ἃ 8816 }- 

τ 5 5460 }}} αἴ ὰ8 ἱπίουορ 8 Βὶ ἔοσίθ δ] 1.0] ἸΘρϑβθηΐ, Πα αΌΔΙΩ 

Ἰηγνδηΐγα ροίαϊ ααἱ ταὶ ααϊὰ 5ἰρηϊβεατγοῖ οχροπογοῖ, Θαϑι) ΟΥ̓ ὁ πὶ ΟΟπι- 

Ῥυϊϑθὰ8 ϑι δα Μοίι5. [πεἰγυατηθηςὰπὶ ΤΓΘΟΌΤΓΟΓΘ - οἴη ουΐ πθ688 

Ταρονὶ 7, 6." - μέ 6888 οἱ ἐπι ροριιζιηὶ ΤΡ ΟΥΤΩΣ - δῦ ἴῃ Ρ8. 184." 

»νεἴοσὶξ εἰδὲ ἀοηιΐπιι8 18Γαοἴ ἴῃ ροβϑ8ε85βτοηόπι 8151. ῬΥΟ 60 ᾳυοά 681 πη }ο088.; 

ἴῃ τάθοο βουϊρίαπι δϑί εἰς περιουσιασμόν, αιοὰ πάθην Ααυ118. οὗ 

Ν, εἀϊιίο εἰς περιούσιον Θχρτοββογαηῖΐ; ΤΙΧΧ νϑῦὸ οἵ ῬΓμθοάοιϊο 
περιουσιασμὸν ἰὐληκίογθηἴο8. οομηπιαίατ οηθτα 5.184 086 ἔδοοταπί, ΠΟἢ 

86η8.8. ΥΠΊΙΔΔΟΠῺΒ ἸΡΊΓΟΣ ΡΓῸ 60 αυοά ε50 ἴῃ ατγϑθοο σερίουσιον, ἴῃ 
ἩΘΌΓΑΘΟ βοσιῖα, ἀχργθαβὶι ἐξαίρετον ἱ. 6. οσγοσίμην ν 6] ργαφοΐμριμπι, ῬΤῸ 

αὰο ὙΟΓΌΟ ἴῃ 8110 νοϊαπηῖπα 1,αἴἴπη0 Βουτλθῃθ αἴθη8 φοσιζατεπι ἸΏ16Γ- 

Ῥγοίαταβ οδί " ΙτςΤοΥίη νόγὸ βἰο : δ 1 η8 σαπὶ πο ᾿π(6 }]Π ρογοῖ περε- 

οὔύσιον ὄχλον, περιούσιον τὸν περιόντα (Ἷ. 6. εἶτοα νἱΐαπι ααδη ΟἾγ. οἵ 
Βαδοί οὐ ἀκ1) ροϑιῖὲ ρορμζιπι αὐτπαάαπέεηι. 

15. λαλει.. κα διδασχε [περιφρον. (0 - γείτων) .. 8] τὴῦ χαταφο. ὅ64 Ηἴοῦ 
πης ἴῃ πιοάστη :  Εχἰβεισηδε δ᾽ ϊαιΐθ μος ἴρϑαπη ταηο δὰ ΤΊ τη ΒΟΥ] 

αποά δὰ Τίπι. ἀἰξιάπι αϑὲ, δίθηιο αεοϊοβοοηπίΐαπι ἐπιαπι σοπίθηιπς ἐ: ΠΟ 

νόστο ἰυαχίᾳ Οαταοοὶ βουπιοι δ ἰδ αγθη τη δἰ ὰ ραΐαπηιβ 515} σα τα 

περιφρονείτω, αποά ῖς βου ϊ ίταιτγ, δὲ αἰταὰ καταφρονείτω, αυοὰ δὰ 
Τίπι. ἀϊοίατη δ, οἵ ρυδθροβίτίομθϑ περί νοὶ] κατά βϑηϑυπὶ ἴον ἀϊ- 
νϑυβιιπγ" -- 9Ε χα εἰτηδιὰβ ἰΐδαιο καταφοόνήσιν δὰ οοπίοτημίατι ΡΓΟΡΥΤΙΘ 

85" 

ΟΑῚΊ, 4. 
1 Τὶ 9, 8. 

1 Τὶ 4,11 5. 



Ἐο 138,1 δι". 

4 Τὶ 8, 17. 
ὅ, 4 6. 

4Τ|1, 9. 

ὅ1358 ΤΙΤ.8,.. ορομπογαῖοβ (γβεὶ ααϑ88 ἀδοθϑδηΐ οἱ 408ὲ 
- 

ΠΙ. 

1 “Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσϑαι, πειϑ- 
“- Ἁ τς μὰ 2 Α ς , ἢ Φ ,᾽ λ, ἀαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἑτοίμους εἶναι, 2 μηδένα βλασφη: 

μεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιδικδῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραῦτητα 
’ 3 ᾿ ς ὡω 2 ἢ 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους. ὃ ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀγόητοι, 

ἀπειϑεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιϑυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικί. 

λαις, ἐν κακίᾳ καὶ φϑόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους" 

4 ὅτε δὲ ἢ χρηστότης καὶ ἡ φιλανϑρωπία ἐπεφάνη, τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ϑεοῦ, ὃ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν 

ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιν 
γενδσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ 
νν Ἵ- , ,Σ - - - - ς “- » 

ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὦ να δι 

καιωϑέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηϑῶμεν κατ᾿ ἐλπίδα 

Ρογίμθγ." - περιφρόνησις δαΐοτη 1Π1πὰ Βοηδί - »οῦτη αυΐἷβ, οΘου ἤάθη8 
Β101 88 8110 6886 16] ΟΥ̓ πη, ἀθϑρίοἷἑ δατὰ αθτὰ ἱπθγΌσθτη ρμαίαί" οἷς 

1Π. 1. Υποιιεμνησκε (α -μινησ και, ρ' αὐπιοπο 68) .. Α δΥτὰ (Βγγ φεοφιι) δὰ 
δε αρχαις 6. ΑΟΡ ΓΕΑ 17. 81. 67. αὶ δῖ ἂρ Υίδί (πο δι οα. [μ6- 
ᾳῃΐθη) .. ς (609) δἀὰ καε 6. ὑΚΕΕΠ, 4] ΡΙῈΥ Ὑν ΡΙΘΥ ΡΡ τὰ | πεν- 
ϑαρχ. .. καὶ γ6] ργδοϑῖῃ (Βα δὶ ΔΓ1η) γε] δἀὰ (ἃ 8.1) 

2. μηδενα .. Ἑα (5 πο ὁ πεπιΐπεπι) μη, Καὶ μηδὲν ] πραυτ. ς. Α΄ 81. 67." 
εὐ ς πραοτ. α. ΒΕΕΟΘΚΙ, 8] ρ]οΥ 

8. ανοῆτον.. θῈ ἀο νᾷῇ (ϑ86 4 πο) 8Π| 81) Βγ1 δὶ Οὐ [οἱ Ατρ δαὰ και. 

Οτ: οὐ γὰρ εἴρηκεν Ἦμεν γάρ ποτε ἀνόητοι ἀπειϑεῖς, ἀλλὰ - Ἦμεν 
γὰρ καὶ ἡμεῖς ποτὲ ἀπειϑεὶς ἀνόητοι. ] στυγήτοι (ΕῸ οτοιζήτον 6οῖ- 
Τυρίθ ῥὑσοὸ στοιγῆτ.) .. Ὀ" μισητου 

4. ΡΥ... Εα Ο1ἢ 

ὅ. ὧν ς. οὐ Ὁ ΚΚΙ, Δ] ἔδγθ οἵη Αἰμδ8δ οχοὰὰ ρ] Ογγαγϑυς. Ὁ 14] ὑγϑ,5 ΟἿΥ 

Τηάτιϑ 4]... 1 ἃἁ ο. ΑΟἾΕα 81] ΟἸδῖη ΟΥγ389Ρ6 4] (:: δἃ[ ὨΟΏ ΤΆΓΟ 6Χ 
οοἀά δηίϊαυ δϑί τη ΐ5 δἰΐγαοῦϊο οἱ θοῖδ ϑδί, οὗ 8, 6. Μο 18, 19. Ιο 2, 22. 

4, ὅ0. 7, 89. Αοἱ 8, 2ὅ. 7, 16. Ηε6 6, 10.) το α. ἑἐλεος ος. ΑὈΕΕα (Ὁ" 
οἰ [οι ἰθλ ἼΕΕα νν ρ ργν δἰΐᾳ τ, ελ. αὐτ.} 8] ἴδσγε ὕρ ρὶ..ς 
τον α. ἔλεον 6. Ὁ Τ᾽ Κι, αἱ Ἰοησθ ρὶ ΟἿγ 8] [ λουτροῦ 6. ΟΘΕΕΟΚΙ, 8] αἱ 
νατγ οὔ ΟΥβ80Ρ9 Αἰιὅ86 ΟΥΤΌΓΒΟΣ 4] μη... [ζη84 ταῖπ ῥγχροὴ τοῦ ὁ. Α 
ἰ παλινγενεσιας ὁ. ΑΟΌΕΕΑ (ἰΐα οἰ. Μὶ 19, 28. εἀδηάυτα ογδί δοοϑάθηίθ 
οὔδη) Β΄" δὰ (οβὲ γ8]1]}.. ς 1 49. παλι77. ο. κϑ!Ππ, οἷς [] πρευματος .. 
ὈἜΡα ἃ 9 καὶ ρρἰ δ πηὰ (πο ΗΪ6Υ) ργϑθιῃ δια (ΒΡ 6. ΟὟ 8] δεα δηΐε 
ανακ. 54) 

6. οὗ, Ὁ" δ] ὅ σωτῆρος .. 81. Ογγ τϑο2 κυρίου, 171.1θ6[ ϑέου 



ΠΟὴ ᾿υνοηΐ. 6 Παθγοίοο. Ζθηβϑβ, ΑΡο0]]ο08, 411}. ΤΊΤ. 8, 15. 549 

ζωῆς αἰωνίου. ὃ πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε δια- εἶπ" ἢ" 
βεβαιοῦσϑαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασϑαι οἱ πεπι- 

στευχύότες ϑεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" 
9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς ", 4. οιο 
περιϊστασο᾽ εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄν- 
ϑῴοωπον μετὰ μίαν νουϑεσίαν καὶ δευτέραν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς 

ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος. 
12 Ὅταν πέμψω ᾿ΑΙρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον 5 τι ε, 5. 

ἐλϑεῖν πρὸς μὲ εἰς Νικόπολιν ἐχεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 
18 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα λει 18, 5:. 
μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανϑανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν 
ἔργων προΐστασϑαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

10 ᾿4σπάζονταί σὲ οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φι- 

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀο 16, 34, οἷς 

. γενηϑωμεν 6. ΛΟ ἾΕα 8] Αἰ.586 ΟἿγ (οἐ.1πο801)ς ς γενωμεϑα ὁ. Ὁ 
ἘΚῚ, ἃ] ρῥΙογ Ογγὰγ 4] (Ὑμάγιθα γινωμ.)}) [ κατ... Ἐα καϑι Ὁ" κατα 

8. ϑέω α. ἀπὸ οἵη 8] ρηὶ Τάτί ἤδη ΤΗΡΏ .. ς (609) ρτδϑῖὶ τω 6. τηΐπ 
αἱ νὰ ἐγ ἢ] ΟἿΓ 4] | καλα ο. σῇ ἜΒΘΚΙ, ἃἱ μὰ Οἷσ δ .. ς (690) 
Ῥγϑϑῃ τὰ ὁ. Ὁ ΡΡἢ 81.}}1 Ὑμάγι αἱ 

9. γενεαλογ. .. Βα βὶ λογομαχιας ἐρεῖς 6. ΑΟΚῚ, 8] αἱ νά ὀτηῃ ἰδ νβ' Θ0Ρ 

ΒΥΓΟΙΣ 4] αὐ νάτν Ομ ΡΡ τι .. ΕΚ ἐρὲν (0 ἘΕ6 ερεε») [Κὶ μαχ. τας 
γφομικ. [ ἢ περιστασο . . 

10. νουϑεέσιαν ἢ. 1. 6. ΡΕΕΕ ἃ 6 5 ΕΥΓΡ ΟἿγ Τπᾶνι; (ρρὶδὲ νἱἀς ροϑβί) .. 
ς Τὰ ροβί δευτερ. 6. ΑΟΚΙ, ἂἱ αὐ νᾶτν ογηῃ ἔνρ δὶ Ἐν}. 6.4.14 Α1}}159.188 
8] τὰ οὐδὲ γηὰ | καὶ (Ε6 βὶ ἢ) δευτέραν (Ε6 -φα) (ε[. ΟΥ Επ8"- 6. ΑἴᾺ3 
Α1 Ρ] [{8}1 4] μι)... 0Ὲ ἃ 6 οορ ((ἢγ ἂρ ὙΥ ἰ8[) κ᾿ δυο... Ιγἷβι1 Ἡϊονῖ 
(δά άϊί νοτο: οἱορίξαν ἴῃ Τωμ8ὲ οἂἀα, φαοά νογατῃ ρᾶρᾶ αυοαιθ ΑἰΠμδηδϑίαβ 

ΔρΡΡρσοῦυαῦυδί. ροϑβὲ μπαηὶ δἰ αἰέοεγαπι σΟΥΥ ΡΙοΉ πὶ) 81 ρτὼ οἵὼ 

11. ἐξεστραπταε.. Ἐὰ ἐξεστρέπται [ Ἐὰ ἀμαρταννεν 

12. ᾿᾽ Γυτβὺδ πέγψω οὐ ν. ξᾳ προπενψον εἰς .. Βα οχὰὺ (αἰ πες ἱΐ νῷ 

Δαὰ 15) ' 

18. Εα (8 δυὺ αι απολλωνα, Ὁ ΒΕ" 26. -λω» [ σπουδ. .. Εα ταχαιως | 
Ὀδ 8] τῶῦ Τμάτιθὰ λιπή, Καὶ Δ] λείπει 

15. ασπασαι.. κα -σασϑε | ἡ χαρις (ΡΕ ἃ ε ΗἴοΣς δΔἀὰ του κυρίου, ᾿ΐθπι 
κα 80.π8 ρ γᾷ [6[. δὴ ἴὰ δὲ ρ]δσ 864 ποῃ οτπη] Αι γί ἃ] τοὺ ϑέουν. 

ΑἸΗΪοΥ: ρνΒολοπάατα ααοά ἰη τ. οἀά. 118 Βογὶ ρίατα 6βὲ αγαίία διπὶ οπιπῖδ. 

τοῦ., αἴ πος ἀοπιΐπὶ πες ποϑέγὶ ἴῃ 1 τῖβ ἔδγαῖαν δας θη οἱβ..) μι. πο υμ. 

(41. μι τοῦ πνευμ. σου) .. ΒΕΓ οἵη. Ῥσδοίογθ ς (ΞΞ ΟὉ 852) δἀὰ αμην», 

μη [αμην] ο. Ὁ οῚ ἜΡΘΗΚΙ, 8] μοῦ νν Ὁ] ΟἿγ δ]: οἵὰ Ὁ. ΑΘ 11 ἃ 

ἴα δοίητο Ατὐτϑί Ηΐον ΡῈ] 



ὅ59 ΡΗΙ]]., 1. Ῥαϑυ]ὰβ οὐπὶ ΤΊηι. 8 ΡΒ] Θμλοηθια, Αρρίδι οἱ 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

1. 

- ΄ “-- - Α ε 3 3 

9. 1 ΠΙἊαῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ιησοῦ καὶ Τιμόϑεος ὁ ἀδελφὸς 
- - - “- Α , --, 

Ψιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ ᾿“Γ'πφίᾳ τῇ ἀγα- 

------ -- ---ὉΤΠοὉὦἃἝἷἝἾ...ς. 

ΒΌΘΒΟΥΪΡΕΟ: Ὁ δοίἢ σρος τέτον, ἰίοιη δἀάϊῖο ἐπληρωϑὴ ὉῈ, ἴδηι ργϑε- 
τΐδ80 ἐτελέσϑή ἐπιστολὴ ἘΘ6, ἰΐδπι κα ἀ1|8 ἐγραφή α7τὸ -νικοπολρος α 

ΔιΡρθίγουρ ΚΙ, ἃ] παιλοι! αποστολοι (1, τοι αγ. αποστ. παι"λ.) ἐπι- 
στολὴ (δος ῥυίογα οχημἶδ Καὶ ἃ] οἵῃ) προς τιτον τῆς κρητοῦ ἐχκλησιας 

πρωτον ἐπίσκοπον χειροτονηϑεντα, ἐγρα [ἡ απο »ἰχκοποώλεῶως τὴς πακε- 
δονιας .. ἃ ε αὐ ἐΐξιιης (45 " δἀὰ δογίδδηδ 6 πιοοροϊέηι, διά θτη ὁ μοϑί δαυρὶ.) 
οὐρῆοῖξ ἐπεὶριὶι αα πίοπιοπόνι, ὅτ ἐὐρίιοῖ (ς δἀὰ ὁ Κητ) ορέϑίοϊα α 
ἐπιηι πο. «α μλεϊοηιοπόπι, ατὰ 81] δα »ίϊοῖὶ αὐ ἐἰξμπι, (8] δαἀὰ δογ 1! α) 8θηυϊ- 

ἴασαι ἔπο. αὐ μ)ιιοηιοπόηι, οΟΡ ϑογίρία 6δὲ ἱπ Νισομοῖὲ εἰ πιῖθϑα »Ὲ7 Ατ- 

ἑεπιαηὶ αἰδοῖμιζιηι ἐἰζέιιδ, ΒγγΡ Ξνιῖία ε8ὲ ερ. αὦ Τίς. φιιὶ ρνυέπιιβ 7 μῖὶὶ ερῖδο. 

ἐοοϊεδίας Ονείεηϑένπι: μαο βοτίρία 6δὲ ες Νιοοροῖὶ Μασεαοπέσο, δγνυ ἅκ. 
ὁδὶ εν. αἰ Τὰ. φιιαε βογίρία γμὶ ὁ Δ'᾽ἰοοροῖτ δὲ ᾿ὠιῖδεα γμὴξ ρον Ζίύίπαπ, εἰ 

Αροϊϊο.. ς (Ξ- αὖ 82) πρὸς τέτον τῆς κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον (Ἀ] οπη) ἐπί- 
σκοπὸν χειροτονηϑέντα(ιδες τῆς κρητ. εἷς ο. ΒΚΙ.8]}] ΒΥΓΡῚ ἐγράφη ἀπὸ 
γιχοπόλεως τῆς μακεδονίας (ῃδΔες ἐγρ. υβᾳ μιακ. ὁ. ΒΚῚ, 4] Ρ] ΒγτρΡ, ἰἴδῃηι 
Οὔλἶβ880 τῆς μακ. Α ἃ] ἀκ" 5.γΓ ο0ρ [861]1 ἴῃ {1{0]0] 5 ΔΟΡΒ Τμαγί Εα1Π8] 
81). Ιμβαροῦ αἀᾶς αἱ ρᾶγίϊπ ἴαιῃ ἴῃ ἀἰσανπη8, δια ζηνα καὶ απολλω 

(8γγ)»ν ὃν ἐπαφροδιτου (Εὐ6ά 7688), δὲ αρτέμα τοι' μαϑητ. αὐτου 

(οορ). Νυπμογαμίαν στε)χ. ὃΓ (ΕΚι, 4] "1, οἵ. Ευ1}4] οἷς; οἷ. νρεϑὰ 
γογθὰβ ΧΟΥ͂ΠΙ, δ] αἱΐᾳ δ.΄, ᾧζ΄ οἱ αἹιοσ), ἰΐθαι (αὐ ἘΠα1}1Ὰ1}} ἀναγ». α', 
κέφφ, ς᾽, μαρτ. α΄ .. δτὰ ἴὰ βεεῖ 10 πδθϑι. 

Α ἃ] 0Ρ ρῸ ἰΐεπὶ (ργαθπὶ αρχεται, ἑπεὶρι ΘΈΡα ἃ 6 ἔρ σρ. φιλήμονα 

(ᾳυϑο ἱπβονίρἐΐο οομβτγηιαίαν οἵ. 80 Ονϑ,3208 ἐν τή πῳ. φιλήμ. ἐπιστολῇ) 

«Καὶ αἱ παυλοῖ! (1, 8] ῥγᾷθιῃ τοι! αγ. αποστ.) ἐπιστ. πρῳ. φιλ. (158. 
αἂὰ καὶ ἀπφια [-ιανὉ} δέσποτας ονησιμοι καὶ ἀρχιππὸον τον διακονονὶ 
ΒΥ τ παύλοι! ἢ πρ. φιλ. ἐπιστολή, ΒγΥΡ ἡ πρ. φιλ μονα καὶ ἀπφίαν 

καὶ ἀυχιππον ἐπιστ., αὐτὰ θη σρ. φιλ. καὶ πρὸς ἄρχιππον διάκονον καὶ 

πρ. ἀπφίαν, θεν ἡ τοῦ ἀγ. παύλ ἀποστ. πῳ. φιλ. ἐπιστ., ἈΘΙΕΡΡ παύ- 
λου ἡ πρ. φιλ, ἐπιστ., δϑίῃϊο σρ. ὐλήποβα; καὶ ἐγράφη ὅτε ἦν ἐν τῇ 

πόλει ρώμη, αΥτθοΡ ΘΙ] ἡ ἢ πρ. φιλ. ἐπιστ., ατάϊθς ἡ τοῦ ἀγ. παύλ. πρ. 
φιλ. τὸν μαϑητὴν αὐτοῦ ἐπεστ., ἰίότα ἀΥΡῸ δαάϊτβ καὶ αὕτη ἐν τῷ τῶν 
ἐππ. ἀριϑμῷ ἡ τρισκαιδεκάτη, ἀτῷ ἡ τρισκαιδεκάτη ἐπιστ. ἧ πρ. φιλ. 
ος παυλου τοι ἀποστ. ἡ πρ. φιλ. ἐπιστολὴ 
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πητῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου οἱἱϊ., υ. 
ἐκκλησίᾳ. 8. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ πο , τ. οἷο 
κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

4 Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ Ἐρὰ τ, 15. 

τῶν προσευχῶν μου, Ὁ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν 
ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως 
ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς 

ἀγαϑοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. ἴ χάριν γὰρ ἔχομεν 

1. δέσμιος .. Ὁ" ἃ ὁ ατάϊεξ ἀπόστολος, ἃ] ραὰς δουλος, ΟΔβδίοα αροϑὲ. 
οἱποίιιϑ [ χὺ τῦ 6. ΑὉ ΕΠ ἜΘΚ 8] ρ] ἔμ νρϑ (βοἃ ποη 8πὶ ἔπ ἀθηὰ αἱ 
1Τ0} Φ0Ρ ἰθ6 Υ 81 Ατη δὲ Ηἶο ἃ] .. Ὁ "ΕἾ, 8] μι ἃ 6 νμοᾶᾶ 01 βυγαϊν αἹ 
Οἷν Τμάτι πὶ 41] Απιὺ 4] τὸ χὺ [ αγαπήτω (ΗἾΘΥ: “ποη - ἰπ αταθοο 

ἠγαπημένῳ, αὐοάᾶ ἀὐοοίιιΒ ἀἰϊοϊταν, 888 ἀγαπητῷ ἱ. 6. αὐϊ σίδέζέ.) ,, Ὁ" 
Ἑ κ᾿ 6 Αἰοὐτϑίὶ δαὰ αδελφω 

ἢ. Ὁ" αφφια, Ῥα ἃ] καὶ αμίφια; ἃ] αππια αἱ οἱ. ἔ νρ (Βοὰ ἃ 6 αρρλίαε) ] 
αγαπητη ς. Ὁ ΕΤ ΚΙ, 4] αἱ νά ἐγ ἔθσ οὐὴμ ἥπ δὶ βυυτ (βΒοα ΒΥτΡ ὁ. οὗ. 
ΡΓϑϑῖῃ αδελφὴ) ΑἹ Τπάοτθορ (ὥσπερ ἀγαπητὸν ἐκεῖνον ἐκάλεσεν, οὕτω 
καὶ ταύτην εἴς) ΟἿγ Τῃάγι ἤδη ἃἱ .. Θ΄" 1 αδελφή 6. ΑΕ ΕΑ 818 
εὐ 118.πθ ἃ α  ρὶ δτὴ [01] Βαυ]" 4} ΟΡ δΥπὶ 8.9 ἈΥΟῸΡ ὈΘΙΡΟΪ ΘΓ ὮΡΡ 4] 
(Ηεβ απῳ. αγαπηήτη ἡ αδελφὴ αἱ νάϊ) ΗΙοΓ αἱ .. νρϑά [06Γ 5198 Ατηὐγβί 
ῬΕ] 8ογοτὶ οαγίβϑίπιαο, 515 ἀγαπ. αδ. [ συνστρατ. 6. ΑΡΕΡΑ .. ς συστρ. 
ς. ΚΙ, 8] οογίο ῥοῦ Ὁ" τὴν οἷ ἐχκλησιαν 

ὅ. τ. αγαπ. κι τ. πιστ. ς. ΑΟΈΟΘΚΙ, οἷα .. ὈῈ 8] ἔεγρ19 ἃ 6 ἥἰ ΒΥ ΑΥΤΩ 
ΔΘ Απιρτβί τ. πιστ. κ᾿ τ᾿ αγαπ. | προς ο. ἜΘΕΙ, Αἱ ἴθ ΓΘ οὐὴη ΒΡ 
(Δεςαγαῖθ) ρΡ τυ (εἴ ἃ 6 ἔν ἐπ ἀοπιΐπο 7168ὲ [ΟἸ γβι0] ἐὲ ἐπ οπιπεδ βαποῖοϑ, 
5 αἄ ἀοπιΐπηπι 7οβείης δὲ ἐπ ὁπῖπιε8 βαποίοβ) .. Τω ξἰς 6. ΑΟῸἙ 17. 187. 

ὩΡ.. Ὁ 8] ἀ6 ἃΥὺ ἴΌὉ6Γ δοίῃμυῖ αἀὰ χῷ.. ἀπ 4] 

6. οπως:.. ΕἼ να πῶς, α ἐναπως | ἐνεργῆς .. ἕνῃ ετίάεηδ, ἃ α πιαπἐϑία 
(εναυγη-), Ηΐδν, ,ευἱάδη8 - Βῖνα αὐ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘ6Ὸ τηο] 8 Βαθοίυν εΠήοας:; 

ἐνεργῆς οπΐπι ργορτίὶθ ὑγϑιϑίουτὶ ροίοβὶ ἐϑέεας βῖνο οροταίγίχ" Ι αγαϑου 

ον ΕΒ 4] Ὧα αὶ νρ (εἰ. ἔχ 4], ποὴ δὴ 81) Ρδὶ ρσϑϑαὶ ἐργου (μαεῦτας 
ΘΟΥγθοίοτ8 ἰπάϊοιταμξ ποὴ 6886 οταϊ ἰθηάπτῃ ορεγίδ') [ τοι" ἐν (ἃ ὁ αὶ 

χιας, νρϑὰ ἔα Αἱ φιοά) 6. ΘΈΕΟΚΙ, 8] ἴδ Ομ ΡΡ πιι .. 2} οἵὴ τοῦ (6. 

Α΄ 17. (μ6ς δχργίπι ἢ ἅτὴ 41) [| ἡμῖν 6. ΑΟΌΕΕΙ, 81} ἃ 6 ἔπ [0] μαυ] "Ὁ 
τηδΓ ὯΔ] Δ] ΒΥΤΡ πιξ Αὐτὰ 06 Υ 4] ὑρδτ τι Ατηδτβί δ] .. ς (ΞΞ 6 82, 
864 60) "μὲν 6. Ε6 8] ρπὶ βὶ ἔ νρϑθὰ οἰεἀά 4114 οορ βυτυῦγ 41] ΤῊΡὮ ΗΪΟΥ 

. δι ἀετηϊα 5]8πὶ οτὴ ε. ημ. (238. ἐν ἐμοὶ, ἃτϑ ἐν σοιὴ Ϊ ὃ 6. ΕΕΘΚ, δ] 
ΡΙ6Γ ἰδ νρ 81 Ρ] Ρη πὶμ.. ΘΟὉὉ 1 οπι ὁ. ΔΑ0 8132 ΘῸὸρΡ δοϑίμτο Ατηδυβί 

ΗΐϊοΥ (ΒγΥ1 ἃ] ἐν Χ») 

1. χαριν (ς α΄) ὁ. Κι, δὶ] Ἰοῃζθ Ρὶ Οπτοὰ Ὑπάχὲ δαὶ ΤῊΡἢ Οδϑοεῖχε 

(Τρἢ χάριεν ἔχομεν τοῦτ᾽ ἔστι χαρὰν ἔχομεν οίς, 68 χάριν ἱμίογρσθ- 

ἰδίυΣ δωρεάν οἱ χαραν, Ἑτοιζίδηυδ: - καὶ γὰρ πολλάκις οἱ ποιηταὶ τὴν 

χάριν χαρὰν καλοῦσιν: οἵ εἴ. δά 2 Οο 1, 15. ΤΟΙ 7, 18.) .. 59 (ποῃ ς) 
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[ς - » ξ -- 

16 οὐκ ἔτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μά- 
λιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ 11 δἰ 

΄- » ’ » ΝΣ ς »,.» » ῳ 259. 
οὖν μὲ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ, 18 εἰ δέ τι ἠδί. 

ο᾿ “- , “ 
κησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα. 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα 

τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω᾽ ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι 
, ἢ ,.,.»»» ἢ ’ ᾿ ᾿ς » » 

προσοφείλεις. 20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ συυ ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνά- 
παυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 

»Ἥ ε - ΑἉ 4 

21 Πεποιϑὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ 
ὃ λέγω ποιήσεις. 22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν᾽ ἐλπίζω γὰρ 
ὅτι διὰ τῶν πρυσευχῶν ὑμῶν χαρισϑήσομαι ὑμῖν. 

25 ““]Νσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μον ἐν Χριστῷ οὶ 1, 1. 

Ἴησοῦ, 4 Μάρκος, Αρίσταρχος, “ημᾶς, “ουκᾶς, οἱ συνεργοί μου. Δ: 12, 1). 

25 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- δοιος 
ματος ὑμῶν. ΡΏΙ 4, 38. οἷς 

16. αλλ (ο" αλλα) ὑπερ δουλον (10 να Αὐι ὈΥβί ἃ] 2γο ϑέγυο, διὰ ἔα Ηΐον 
»ζιω8β 8εγυ0) .. Βα αὶ οἵα | Εα μαλλιστα 

17. μὲ ς. ΟΡΕΡΟΙ, 8] ἴογϑϑϑ ὃς Ρ}0Γ ρΡ τηϊ: .. ς (ΞΞ6Ὁ 852) ἐμὲ ο. ΑΚ ἃ] γὶ. 

18. Κὶ 8] 4114 ΒυῪΡ ἅγῖὴ οἵχὴ σὲ Εα ἡ οφεέλεν τὲν τουτο μον [΄ ἐλλογα 

(ενλ-- θ" δ], βεὰ ελλ- ὑσεοιῖ, δἴ6) 6. ἀσῃυξα 11. 81. οὖς -)εν α. ὉΤῈ 

ἘΚῚ, 8] Ρ]6ῈΓ ρὴ τι (Η685 ἐλλόγεν᾽ καταλόγισαι.) 
19. αποτισω .. Ὁ" αποδωσω (ἴξ νῃ τεάάαπι). Ιάθηι 'π 86 }80}}18 οἀα δῖα 

Ιοφίίατ. [ ΟΕ" ἃ 6 δὰ ἴῃ πε ἐν κυρνω 
20. να σπλανχνὰ (Εα σπανχ.) [ χριστω ς. ΑΟΌ ΘΙ, 4] τὰ ἃ ὁ ἔρ νῃ 

δὶχ [ὰ ἃ] ργὸ 60Ρ 8υγ υἷΓ Αγ 8ΓΘ δ΄ δὶ ἃ γ Θ0Ρ ὈΘΙῸΪ Αγ 60Ρ Βὰβ δ 6ίῃ ὉΠ 
106γ αἱ (ΟἿ (61.πι080) 4] ρρίδες ς (ΞΞΘ 52) χυρέω 6. ἜΚ 8] η]ὶ νὲ 

δὰ οἱ ἃτὴ 8] ΔΓΡ 8] Τηάτι (86 “0α χῶ) Αἱ 

21. ὃ ὁ. ὈΕΚΙ, δἱ ἴθΥ6 ΟΠ ΥΥ͂ ΡΙῈΥ Ρρ πὰ ρρὶδί.. Ἰμη ἅ ο. ΑΟ 818 ὁ0ρ 

ΒΥΓΡ [1, ποιησὴς 

22. γαρ .. 114. 5γὉΡ δὲ [τ,ν οἵ ὑμῶν 

28. ασπαΐεται ο. ΑΟΙἾΈ 8] τὰ ἃ 6 νῷ ρὺ 60ρ ΒΥΓΌΪ ΔΥΓΟΤΩΙ αγτὴ ΔΘ ἢ 
8] ρὑρδτ δἰἷδὶ τὴ... ς (ξξἩ͵ὺ ὃ2) --ζονται ὁ. να 4] Ρ] ἔ ἰδοῦ 
δῖ Οος 

25. ς (ΞΞΟὉ 852) ἀἀΔᾶ ἢ ἢ. ἀμὴν ὃ. ὁ (πο σθοτγ; οὗ ὁ ἴῃ Δρρϑῃᾶ) " "οὐ ἢ 
ἘΚῚ, 8] υἱ νάϊγ ομὴῆ 6 ἔ νβ 8] ρὶ ΟἿγν Τμάτνι θϑτη αἱ ΑἸ υβίσθα, οἵη 

(. Αν" ἃ δύ 8160} ὰβ ΑτηὈυγϑιθά (εἴ. ἂρ “580) Ηἰἶθσ. Οδίθγυμῃ βὶ6 
ἄς Ματοΐομο σρὶρ} οἱ Τ οσῖ, ἤδο ἴῃ ΤῈ πο δοῃβοῃςἰβηΐοΒ: ΕΡΙΡρἢ ὅμως 

ἀπὸ ταύτης τῆς πρ. φιλήμονα οὐδὲν παρεϑέμεθα διὰ τὸ ὁλυσχερῶς 
αὐτὴν» διαστρόφως παρ᾽ αὐτῷ κεῖσϑαι. Τοτὶ ϑοῖϊ Ἀμο ορίϑίοῖας ὄνε- 
υἱΐαϑ δια ργοζιίέ, ειἰὲ ζαϊϑατίαβ πιαπιι8 Ματεϊοπίβ ἐευαάοτοίΐ. 

Βαθδογίρτιο: (ρο 1 ἴῃ 4) Ο δϑῖῃτο σπρ, φιλ., ἴΐδια (κά 4ἴ1ὸ ἐπληρωϑη) 9Ὲ 

(εα τπδηοὶ βαυΐ ρμροδῖ ν. 80; 884 ὁ [ποι 5] 5 νϑοῦο Βρδ[10 ᾿πίθγροβίίο 



δ53 ΡΗΙΠ. 8. Ῥοπΐ ἃ ΡΒ] οαλοπΘ πὶ Οποϑΐπηο ἔαρίεινο 

᾿ Α ’ 9" “Σ, 9 Ο 3 ᾿ -» 

πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σον, ὁτε τὰ σπλάγχνα τῶν 
“ ’ ᾿ “- μ Α Ἂ 

ἀγίων ἀναπέπανται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. ὃ Διὸ πολλὴ» ἐν Χριστῷ 
’ “-- 4 Ὶ ΡΣ ᾽ 

παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσει" σοι τὸ ἀνῆκον, 9 διὰ τὴ» ἀγάπην 
“- -- -«- 4 “ῳ ’ Α 4 

μᾶλλον παρακαλῶ" τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, τυνι δὲ 
Α - ὃ “- “- 4 - -. , 

ι. καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ιησοῦ, 10 παρακαλῶ σὲ περι τοῦ ἐμοῦ τέκνου, 
᾿Ξ “- ΄ ᾿ ἷ 1 00 4, 15. ὃν ἐγένγησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ονήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, 

, Α Α 4.9 Α ᾿« α ) , Α Α 3 4 “ὰς ἢ 

φυνι δὲ σοι καὶ ἐμοι εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμψα. 12 σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ 
Υ ,.»ν" ’ “4 κα ΣΝ. » ; 4 3 Ἁ 
ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 1Ὁ ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατ- 

ἔχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακον»" ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίον, 
- - Α - { 

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἡϑέλησα ποιῆσαι, ἕνα μὴ ὡς 
3 » ἢ Α 2 , Ἴ 5 Α λ΄ ςε ’ ᾽ ’ κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαϑὸν σου ἢ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον" 1Ὁ τάχα 

γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσϑη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 

ϑ 

αν 52 ἴῃ, χαρὰν ὁ. ΑΟΌΕΡΑα 8] ἴδγοῖθ (νυν οἵπὴ ρρὶϑδὲὶ σαπαξιηι) ΟἿ 
Οδοθοῶι | ἐχομὲν (0, ἐχωμεν, 128. σ0Ρ ΔΓΦῸΡ Ὀ6ΓΟῚ] ἴθ 6 γ᾽ 5] εχω) σολλ. 6. 
Ὁ (ὦ σ. ἐχ., ἰἴΐοπι νυ) ΚΙ, ἃ] Ἰοῆρο μὶ δβυγϑϊ 41] ΟἿγν δὰ ΤΉΡΒ Οδοὸ 

οὐ ὴ πολλ. ἐσχον (εσχον εἰ. 6) ὁ. ΑΟΕΑ 4} ἢ αὶ γβὶ 00 4] ΤΠ γί ρῥρίδι 
δἰίαᾳ; ἰΐθηι σ. ἐσχομὲν ὈΐῈ ἃ 6 Ηἴδγ | ἐπε... ΟὟ, 81] ἐν (ἃ 6 ἔνρ ἐπ, ἢ 
ἀε)  ὉἙα σπλανχνα (Ε σπανχν.) 

8. νυ" άε νρ Ηΐεν σολλ. παρρ. ἔχω (λαδόηβ, 864 οἵ. βυυ ἐχὼ}) ἐν χῶ τὺ, 
ὈἘΡΟΌΝ" πο. πα. ἐχὼν ἐν χίῶ 

9. αγαπῆν... α αναγκὴν Ϊ νυνόι 6. ΟΠΈΡΟΚΙ, εἷς... Τω.η88 τοῖν νυν ὁ. αὶ 8] 
Ῥϑὰς ΤῊΡΉ [| χν τ 6. Α΄ ἃ] σὺΡ ΔΥῸΡ ὉΘΓΟΙ 8.6 [ἢτῸ ἴδοσ Απρτϑί ΗἶοΥ 
ΑἸ .. ς εὖ χῦ ο. ὉΚΛῬοΙ ἜἜΡΘΚΙ, 4] ρ]οῦ ἰὔνα Βυγυ ἃ] ρΡὴ τπὰ... Ὁ" 
οἵα | [μη βίο: παρακαλῶ. τοιοῦτος ὧν (ὡς Π]}αὖλος), πρεσβύτης, .. Οὗ 
82 παρακαλῶ᾽ εἱ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" .. ς παρακαλῶ, ει ᾽]ησοῖ! Χριστοῦ. 

10. ἐγεννῆσα ο. ΟΡΈΕΟΚΙ, 8] ἔδυ οἵὴῃ ΥΥ 676 ΟἿὴη ὉΡ ἴηι... Τ,η ΡὈΥΔΘΠῚ 

ἐγὼ 5. Α 812 ΒΥΥΡ 5118 (ἢν! (οἰ. 1Ώ0803) [ δέσμοις ὁ. ΑὉ 6 (568 ροβὲ 
δεέσμι. αἸϊαυϊὰ Βρδιϊϊ ταϊϊοϊαιη 68.) 17. 28." 4] ἰἴΐ νρ ρρὶδί,, ς (690) 

Δαὰ μοι 6. ΟΠ ΚΙ, Αἱ ρίϑὺ νν οὶ ὃν τοῦ 

11. σοι 8βδα... ΕΟ 8] ἔδγεθ οὶ νρ 9801 Ηἶδὺ ἃ] ρτϑϑτη καὶ Ϊ αγνέπσεμεψα (α΄ 
ἐπέίψα [Ὀ" -νψα] ὁ. ΠΕ 4] νν δἱῖᾳ Οἢτ) ὁ. ὑ ἜΘΚΙ, 8] ἔδθγθ οχγὴ ἔ 
τὴ ἴὰ αἱ 50 ΒΥΓΡ ΔΓΡ 8] ρρ πιὰ... Δ) δἀὰ σον ὁ. ΑΟΡ᾽᾽Ὲ 57. ἃ 6 αὶ νρϑὰ 
Δ} ρῥρὶδί 3. τοι πρὸς σὲ ἀοπιϊὰ ἃ] 600 Βγγ ΟἿγν Ατηρτϑί 

12. συ δὲ ο. ῬΈΡΟΚΙ, 8] [6 Γ6 ΟΠ ΥΥ ΟΠ ΡΡ τὴῦ .. μὴ οἵη 6. Δ0 17. 
(146 πὶ σου ακἀὰ: νὰ Δ4 11.) 7 ΡΕΡα σπλανχταὰ | ς δαὰ ἴῃ ἢ, προσλαβου 
ὁ. ΟΡ ΕΚΙ, 8] Ρ]6ῈΥ ΥΥ ΟἿ ΡΡ τὴ; 864 87. 78. 116. 238. ορ ροϑί συ δε, 
ἰξοῖηᾳ αὶ ασῃ Τῃάτί ροβί αὐτὸν ΡΟ... οἵη 6. ΑἘᾺ 17. 

18. μον διακ. ὁ. ΑΟΡΕΡΟ ἃ] ἴΐ νῷ ρὸ ρὑη8τ δ]1ᾳ ρρὶδὶ.. ς (ΞΞ 6 52) δια- 
κορὴ (1, -νει) μὸν ο. ΚΙ, 81] ΡΙ6Υ ΘῸΡ βυγῖτ 41 ΟἿγν δὰ ἢ. 1]. ἃ] 

14. χατὰα ΡΥ... ὑ᾽Ἐ6 8] Οὐ χατὶ κατα 866 (Εα αἱ κατ) .. ΡὉ ἰΐ νῷ ρη 
αὶ οἵα 

1δ. ἀπεέχης ..1, -χεις 



Β6ΙνΟ νϑηΐϑιῃ ἀοί. Ρναθηπηϊαί 86 σοαϊϊασταια. ΡΗ]Π,. 95. 558 

16 οὐκ ἔτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μά- 

λιστα ὁμοι, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἔν κυρίῳ 11 εἰ 

οὖν με ἔχεις κοινωτόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 18 εἰ δέ τι ἠδί. 

κησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα. 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα 
τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω᾽ ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι 
προσοφείλεις. 20 γαί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνά- 
παυσόν μον τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 

21 Πεποιϑὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ 
ὃ λέγω ποιήσεις. 22 ἅ ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν" μον γὰρ 

ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισϑήσομαι ὑμῖν. 

25 “Πσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμαάλωτός μὸν ἐν Χριστῷ σοὶ 1, Ἵ. 

Ἴησου, 24 Μάρκος, “Ἵρίσταρχος, Ζημᾶς, “ουκᾶς, οἱ συνεργοί μου. Α5612, 12. 

20 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- ἜΚΕΝ 
ματὸς ὑμῶν. ῬὨὩλ 4, 38. εἷς 

16. αλλ (ο" αλλα) ὑπὲρ δουλον (0 να ΑἸπιθσϑῦ 8] 2 γοῸ ϑεγῦο, δὰ ἴὰμ ΗΪΟΥ 
»ζιι8 86γυ0) .. Εα αὶ ὁ  Εα μαλλιστα 

117. μὲ 6. ΟΡΕΕΘῚ, 8] ἔδυ ϑϑϑ 86 ῥΡἢΓ ρΡ τπῦὰ .. ς (ΞΞ6 82) ἐμὲ ο. ΑΚ 8] ρμὶ. 
18. Καὶ 8] δἰϊίᾳ βυὺγρ δύῃ οἵη σὲ Εα ἡ οφειίλενι τὲν τοῦτο μον [’ἐλλογὰ 

(ἐνλ- Ὁ 8], βεα ελλ- σοι, δἴο) 6. ἀσθἴεα 17. 81. .. ς - γεν 6. Ὁ εὐ Ὲ 
ἘΚῚ, 8] Ρ]ῈΓ ρΡ τυ (Η 685 ἐλλόγεν᾽ καταλόγυσαι.) 

19. αποτισω .. Ὁ" ἀποδωσω (ἰϊ νᾳ τεάάατι). Ιἄδϑτὶ ἴπ 800} 118 οἀά δ)14 
Ἰερίίαγν. [ Ὁ Εὔ" ἃ 6 δαὰ ἴῃ ἤπε ἐν κυρνω 

20. ΛἘὰ σπλανγχνα (Ε6 σπανχ.)  χριστω ὁ. ΑΟΡἜΘΙ, 8] τὰ ἃ ὁ ἔνε 

Βἷχ [Ὁ ἃ] ρὸὺ 60ρ ΒΥΓΓ ΒΤ 8ΓΘ ΔΓ Υϑὶ δ. 0} ὉΘΓΟΪ Δγ 600 Βὰθ' Δϑίῃ Ὁ 
Ό6Γ ἃ] (Ἣγ (6ι.Π1080) 4] ρρίδῇς, ς (ΞΞΘὉ 52) κυριω ο. Ὁ "ἜΚ δ] ρὶ νὲ 

θὰ οἱ 81ὴ 8] ΔΓΡ 8] Τῃάτι (βεἀ “94 χω) αἱ 

21. ὃ α. ΡῈΚΙ, 8] ἔδβυβ οἵῃῃ ΥΥ͂ ΡΪΟΓ ΡΡ τῶι ρῥρίδῖ., 1μῃ ἃ ο. ΔΑ0 418 οορ 
ΒΥΓΡ [1, ποιησὴς 

22. γαρ... 114. 5γ1Ρ δὲ [τ,ν ὁἵὴ ὑμῶν 

28. ασπαΐξεται ο. ΑΟΡἾΕ 8] 'ὴὰ ἃ 6 νρῇ Ρὺ (00 ΒΥγΠῸῊ ἈΥΓΟΙΩ ἀγγὴ δοίἢ 

8] ΡΡΒΤ οὐδ τηᾶ.. ς (Ξξ αν δὃ2) -ζονταν ὁ. Ὁ ἘοΌ ΕΣ, 8] Ρὶ ἢ ἰδοῦ 
Ὅδα Οοθο 

9ὅ, ς (ΞΞ6ΟὉ 52) δδὰ 1 ἢ. ἀμὴν ὃ. οὶ (ῃοὴ σθουγ; οὗ ὁ ἴῃ Δρρεπά) "δ ἢ 
ἘΚῚ, ἃ] αἱ ναΐγν οἵη 6 ἔ νῇ ἃ] γὶ Οἢγν Τάγί δι δἱ ΑἸ θυβίθῃ,, ΟἸῺ 

ς. Αὐ" ἃ δγπὶ ΥῸΡ πὰρ ΑτηὈγϑιθᾶ (εἰ, ἂρ.834}) Ηἶθσ. Οδίβγυϊῃ εἰς 
6 Μανοΐοῃηβ Ερίρἢ δἱ Τοσῖ, ᾶς ἴῃ σθ ἤθη δοῃβϑῃι βπίθβ: Ἐρίρι ὅμως 
απὸ ταύτης τῆς πρ. φιλήμονα οὐδὲν παρεϑέμεϑα διὰ τὸ ὁλοσχερῶς 

αὐτὴν διαστρόφως παρ᾽ αὐτῷ κεῖσθαι. ὙἸοτὶ ϑοίέ ἀιο οριβέοῖας ὄτε- 
υἱΐαϑ 8ιια ργοζιϊξ, τὲ Μαϊϑανίαα πιαπι8 δατοϊοπβ ευαάετεῖξ. 

Βαθδογίρτίο: (ρο 1 ἴῃ 4) ὁ δϑίμτο σρ, φιλ., ἴΐθιν (κά 4110 ἐπληρωϑη) ὉῈ 
(Ε6 πιδηοὶ βαυΐ ρυδὲ ν. 80; 864 ὁ [ποι Ε] 5 νϑοιο βρϑίϊο ἱμίθυροβίϊο 



551 δϑυδεοτὶρία ορὶδί. δὰ ΡΒ]. 6 ορἰδϑί. δα Γ,Δοἀϊ 6.868. 

ποῖαι: σρὸς λαυυδακησας [κ ἰαμαοον8ε8)] ἀρχεται ἐπεστολὴ) .. Κ πρ. 
φιλ. ἐγραφή απὸ ρωμῆς δια ονησιμου οἰκέτου, 1, τοῦ αγιου αποστ. 
παυλ. ἐπιστ. πρ. φιλὴμ. καὶ ἀπφιαν δεσποταις τοι; ονησιεμοι! καὶ 

προς αρχιππον τον διάκονον τῆς ἐν κολοσσαις ἐκκλησιας" ἐγραφῆ απὸ 
ρωμὴς δια ονήσιμοι' οἰκέτοι. Βἰπα  Πἴοσ, δά 8 οἷ. ρΡΙυγῖθαδ, 4]. ἔχ 

Υν νογῸ ἃ ὁ αὖ Πίεπιοπεηι εαρίτεῖς (ἃ " οἵ ὁ δἀ ἃ δογήδενδ αὶ τοπια): πα]} πὰ 
ἱποίρὶξ βοαυϊΐαγ; δῖ δὶ εαρὶ. αἀ ρλίϊεπιοπεπι (1 ρλεϊέπι., οἷ. δά αγ 

δογίρία ἀ(ὁ τὠγδεέ τοπια). Ταμ βεαυϊΐυγ: ἑπς. ορέβέμία (Τὰ 4] οπι) αὐ 

Λεόταξοβ .. ΒΥΥ ἐτελέσϑη ἧ πρ. φιλ. ἐπιστ., ἥτις ἐγράφη ἀπὸ ῥώμης 
καὶ ἀπεστάλη διὰ ὀνησίμοι;, ἰΐεπι 600 ΑΥΦῸΡ ὉΘΓΟΙ] ΔΘΙὮΡΡ - ἐγράφη ἐν 
ῥώμῃ καὶ (εορ οπι) ἀπεσταλη διὰ ὀνησίμου, δτϑ - ἣν ἔγραψεν ἀπὸ ῥώμ. 
καὶ ἀπέστειλε διὰ ὀνησίμοι',, ΑΥΡο ἐτελέσϑη ἡ ἐπιστολή, καὶ χάρις τῷ 
ϑεῷ, καὶ ἐγράφη ἀπὸ ῥώμ. διὰ ὀνησίμου οἰκέτοι' φελήμονος. ΒΡ 
ἐτελέσϑη ἡ ἐπιστ. πρ. φιλ. καὶ ἀπφίαν δεσπότας ὀνησεφόροι", καὶ πρ. 
ἄρχιππον διάκονον τῆς ἐν χολασσαῖς ἐκκλησίας, ἥτις ἐγράφη ἀπὸ 
ὑώμης διὰ ὀνησίμου οἰκέτοι", ᾿ἴθπη δττὴ σπρ. φιλ. καὶ ἀπφέαν δεσπότας 

ὀνησίμου, καὶ πρὸς ἀρχέππαν διάκονον τῆς κολοσσέων ἐκκλησίας, 
ἐγράφη ἀ. ῥώμ. διὰ ὀνησίμ. οἰκέτοι", ἰΐεπι ἴθ6Γ τέλος τῆς ἐπ. ἣν ἔγρα- 
ψεν ἀ. ῥώμ. πρ. φιλήμ. καὶ ἀπφίαν δεσπότας ὀνησίμου καὶ ἄρχιππον 
διάκονον τῆς ἐν κολασσαῖς ἐχκλ. διὰ ὀνησίμοιν οἰκέτοι. .. ς (ΞΞ6Ὁ 8:) 

πρὸς φιλήμ. ἐγράφη ἀπὸ ῥώμης ιά. ὑ. οοπβτιηδεΐ οἱ. Τπάτι Ἐ18Δ] 8]) 
διὰ ὀνησίμου οἰκέτοι' (διά εἰς νάς διΐϊο; ΕπΠ41547 ἂρ Ζας. δρηοβοὶξ 
πρ. φιλ. κι ἀπφ. κι αρχ. τον διακ. τῆς ε- κολασσ. ἐκκλ.). Ῥγϑβίεγεδ 
ΒΥ ίαν στέχχ. ς΄ (8 καὶ ἃ] ρὶ, εἰ. ΕΌ1Β4]; δὰ λη΄, 4] μζ΄, μβ', 
νροοὰ γνεογϑι8 ΧΧΧΙΠΙ, εἰ 411167); ἰἴοπὶ (αἱ Επίμ4}) αναγν. α΄, κεφᾳ. β΄ 
(ἰεχ ἔχεν δὲ ἕν κεφ.) .. δῖὰ ἔτι βοοῖ 4 παυβηί. 



φάθι ἰοουτηῃ Θρ. 84 ΗΘ}. ἰομδϑύ ἱπίθυ θρῃ. Ῥϑα}}. ΗΕΒ, 1,1. ὅ8ὅ 

ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 

1. 

ΕῚ Α ’ - 

1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ ϑεὸς λαλήσας τοῖς 
’ - , - ς - 

πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλά- 

δ Ἐοβογνϑνίπη8 ορ βία δὰ ἩΘΌτΑΘΟΒ ἰβίττη τηα χῖηθ, ααΐ δὲ ροβὲὶ ἤμϑιη 

ορ᾿᾽ βία] αγαῃ Ῥδαϊῖ ἰγοάθοΐῃη, Ἰοοαμη, ααοῃίαπη πο ἴδῃ! ρΡΘΓΑΌΘΙΩ 

ῬΓΟΌΔΌΙ6 οϑὲ ἴῃ ρῥυϊη δ οὐαηΐατη Νονὶ Ταβίριη δ Εἰ Ὀγογαπι οΟ]]6οίϊο- 

ἱυυ5 δαπάθιῃ σϑίϊοῃθτη οὐ αἾ8886, αποιηδατηοάμτη ἀχθαηία αυλτίο 

ΒΒΘΟΌΪΟ ἴῃ οϑμοὩἑ θὰ8 ΘΟΠΟΙ]ογα ΗΙΡΡΟΠ θη ε18 (398.) οἱ δε παρίηἶοη- 

518 (897.) ΟΡ ΔᾺΠ: δροβίο]! ορ᾽ βία]α 8 (γα θοίτη“, φάθι δαη ἄθχὴ ΠΌΠΊΘΥ ΤᾺ 

ΒΡΏΟΒΟΙ τὰ] 10 δηςαπίον ΟΔ)}1 Βοιηδηὶ οδίδ] ορὰβ ἰοϑία Επδβορῖο ἢ. 6. 
6, 20., Ἔχοὶρὶς νοἰυβάοιῃη δὰ ΠοΌτγβΘΟΒ πηῆϑ', νοσὰσα οἰΐδηι Δ’ ΒΟΤΌΤΙ 

δα δοϊθαοαμπι δι οίοῦ, 4φαθῖὰ ἃ1} ΑἸΩΡΒΙ]οο λαηι, 411} αγορογίαμη Ναζίδη- 
ΖΟηθη 6886 νοΪπῃΐ, οἵ Ερ᾿ρ]Πδηϊὰ8Β ἸᾳΘῸ] ΘΓ ἰοδίϑηϊυσ ροβίὲ Ῥδυ]ὶ 

κὰ Ῥ)ΠΠολΟ θὴ ορ βίαι ἴῃ δηῖαυΐβ 10 1]8 ᾿ρβοζὰπὶ ΟὙΘΘοοσυτη 

ΒΟΙΙΌΐΪ 8ο] ἴδῃ δὰ Ηρθῦτγαθοβ δορί βίαϊδιῃη. ἩΗδυρθηϊ δηΐ ΙΔ Ὶ 4108 

αἰχίτπιιβ βίο: (ΘΠ 6 ΓΑ [18 ΘΡΡ. δὰ Ἰἐο, δὰ ο ἀπδᾶρθιιβ, δά αδὶ, δᾶ ἘΡἢ, 

δὰ ῬΙ, δὰ Ο01488, δὰ Τ]ι688 ἀπαθ 8) δύο Τ᾿ μοϑέω" Τίτῳ δὲ καὶ Φιλή- 
μουν μίαν ἑκατέρω" καὶ πρὸς Εβραίους μίαν τινὲς δέ φασι τὴν 

πρὸς Ἑβρ. νόϑον οὐκ εὖ λέγοντες" γνησία γὰρ ἡ χάρις. ἘΡΊΡᾺ 
δαΐοιη Ρ. 878. 5[6 : πρὸς ᾿ϑιλήμονα ἐνάτης. οὕτως γὰρ παρὰ τῷ Μαρ- 
κίωνν κεῖται" παρὰ δὲ τῷ ἀποστόλῳ ἐσχάτη κεῖται" ἐν τισὲ δὲ ἀντι- 
γράφοις τρισκαιδεχάτη πρὸ τῆς πρ. “Εβραίους τεσσαρεσκαιδεκάτης 

τέταχται. (Ρενρὶι: ἄλλα δὲ ἀντίγραφα ἔχει τὴν πρ. Ἕβρυ. δεκάτην 
πρὸ τῶν δύο τῶν πρ. Τιμόϑεον καὶ Τίτ. καὶ Ψιλήμ.) Ῥοβίοα ἀδπιατα 
ἴῃ αταδοογυτη οοηδαθίμαϊη θη Ὁ ογάο 1116, ᾳιθῃ οἀὰ αγδθϑοὶ ποβύνὶ 

Δ Ια αἰ Βθλιηΐ ΑΒΟΗ ἰΐζοηαια 17. 23, 47. δῖ. 11. 18. αἰϊϊαθ ὑπ Οαπὶ 

ΟδποηΐθυΒ Αροβίο]!οβ (8ὅ.), ἐομ οἱ Πο Ἰμδοάϊοοηο (4. 864. ὁ8Δῃ. 89. βἀεὶ 

ααϊάοπι ἀυυΐΔ6), Αἰ δη 8510, Ογγ}}}1ὸ (οἴ ἀ6 τοί 46), δισίογο ϑγηο- 

ρΙ58ἷ8, Τποοἀοτοῖο, ΕΠ 4110, [οἢ. Όδτ. ἰοϑίδηΐίαγ. Αἴᾳαθδ 1Π1ὸ αφαϊάθηι 

ὁχ ογὰΐπε 6Ρ. δὰ Ηδδι. αἸίδγαιῃ δα ΤΊ 88. οχοὶρὶϊ, βοᾳπ οι θὰ8 αρ᾿ βία} 18 

δὰ Τίῃ. δά ΤΙς. δὰ ΡῃΠθομθη. Θαρ ογἀϊΐϊμοιῃ σγοοδρὶΐ, αἴ οχΣ ἰη81]- 

[αἷο διι0 ἀ6θδραΐῖ, 180 πιδ 8. Ῥ͵Ιαθίογαα Δ] ̓ πὶ ΟΥαΪ πθτὰ Δη 4 }88]- 

τῆαιῃ ἀοοσοί Βοοίϊ μα πΠ ΟΥ̓ 68 ΘΡΡ. δι} σοιηρ] οἰ οηζ απ ταίϊο, αὐϑτὴ 

Β οοὐϊοίὶβ αΐϊ. σο] ογγ πὶ βογιρίον τοίθηἐβ δης ααΐοῦ δ ΘΧΟΙΉΡ]ΔΥΙΒ 

Παπηογ 8 ἰπάϊοανὶῖ, αὐδηιν δ ̓ρ86 ἴῃ Εὰ0 ἰᾶῦοΟΥΘ ΠΟ Βδαᾳιυδτγοῖαγ: νἱ ἂρ 

δαρτᾶ δά ἤμποιη ερ. δὰ Ερ]ι. δε δχ ταίἰΐοῃβ δρ. δὰ Ηοῦσ. Ἴχεϊρὶϊ δά 

(Πα! αἰαβ δορί βέι]ατη ; βἰ πη] οτααο Αἰ ἴῃ δηλ αυϊββίταβ ν δι οἷΒ βδηϊαϊ- 

686 1Β 61} ὈΓΆΠΪ8 Βοιηδηΐδβ, 4.88 ἰμΐον 2. Οὐγ. οἱ δὰ 64]. ερ᾽ϑίυ]απι δὰ 



δδδ ΗΕΒ.1,9. Πθὰβ Ἰοοαίυβ ἰῃ ἰὶῖο. Ο]ογία δ} ἀοὶ. 

λησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 2 ὃ» ἔϑηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ 
ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας, ὃ ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρα- 
χτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ φέρων τὲ τὰ πάντα τῷ ῥήματι τὴς 

5, 1. εἰς δυνάμεως αὐτοῖ,, δι᾿ ἑαυτοῦ καϑαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἀμαρ- 

τιῶν ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτῳ 

Ἠρῦτ. οοἸ]οοαίατη ΠΔΌΘΓΟ δυοίοσ οδὲ Ζοῦρα ἰπ Οδίδίορο οοᾶᾶ. ςορί. 

Τα58. αυὶϊ ἰπ τηυ860 ΒοΥΡ. ΟΠ Υ18 δά βουνδηίῦ ἡ. 186. 

Ἐ Αβιϊζθιῃ ο ἴῃ δ. ΌΒΟΓ. ΚΕ δ] τὴ ΘῸΡ 888} προς ἐβραιοις.. Μ (Ρτϑοση ἶβδὶ8 
ἐγραφὴ απο ιταλιας δια τιμοϑεου) ἡ πρ. εβρ. ἐπιστ. (οὰπι δἀάϊία- 
Ἰλθηϊο βἰηρυϊαγὶ Βοο: ἐχτέεϑεισα ὡς ἐν πινακι), ἴ, του αγιοι καὶ 

πανευφήμου αἀποστ. παιυλ. ἐπιστολὴ πρ. ἐβραιους, Βἰ ΠΣ ΟΥ 4]. ἢ (οἱ. ἀ)͵ 
αυοὰ Βει18 τη: ΟΣ Ὁ} 6 οί, ἰῃ δι Ὀδοτίρἐοηα ορ᾿δία 86 δὰ ΕΣ] τ ΟΠ Ιὰ 
ῬΥΓδϑίϑυ τροσοθῖ σοηβίϑηϊθιη ὩῸὴ Βαθεΐ ἀρχέται πρ. εβ0. ν6]1 βἴπι!]ε, 

ὯΘΟ ΤΩΑρ᾽8 ΒΑὈοὲ Ἰπδβογὶρί Ομ οτὴ αὐλπη ῥσγόργίὶο ἀϊςῖβ; αποᾶ οηΐπῃ 6α]ἀ]- 

τοῦδ: προς ἐβραιοιυς, ἰὰ ΠΟῚ ΠΔΌΒΙ 8 ἶδὶ ἐχ ΤηλΥρ ΠΣ θῈ5 ΒΌΡΟΣΙοτί- 

θα8, δὶ εἰϊα! 8 τοροιΐ βο]οῖ.. ἢ ργδοροβίϊο μὰγραιηθδηΐο ἴῃ δρί βίο δπὶ 

δὰ ὨΟΡΥΘΟΒ΄. ὀαρἠοὶξ ἀτσισποπίπι ἱποὶριξ ἴρβα ερίϑίοῖα αα Ἀεὄτεοϑ, δὰ 

(πὰ φὰο υδίᾳυδ ᾿ρδὶ βίρυϊ όσα Εἰ Ὀτοτάτῃ ἰοχίαΐ Ργϑοροβίττη οδὲ,, ἀυρα- 
τηϑηίατη"  ἰϊοιηαθο Ὀγαν 68 να], οαρί[}8.) ὑπεΐρὲ ερδέμιῖα αα Ἀφὅταεος, 
ἴα αα Ἀεῦγαξοδ; 8δγΥ ὁ». αὦ Ἡδεῦτ., Βγ1Ρ εν. Ῥαιιϊὲὶ αὐ Ἡδεδν., ΔτΡρϑίγορ 

ἐρῖδι. Ηεδναεογιιπι.. ς ἡ πρ. εἐβρ. ἐπιστ. (ς [ποη ςΘ 6Ὁ 82] δ ἃ παιυλουὴ 

Ι. 1. ἐσχατοι 5. ΑΒΡΕΚΊΤΜ 8] ἸΙοηρ6 ρ] ἔνξ 00 8] Οὐ Επι5 ΤΠΆΤΟΞΟΣ Α (ἢ176- 
862. 104. Ο γγίμθ8866. ΕἸΔΡΕΙΟΤ ρεβάτι (ἢ γ Ὁϊὰ Ῥηοίπιδη8,10 Α] ΑῸρ᾿ (,οϑβίγονιο: 
ἢ ᾳ Ιάας πουΐπδίπιε) .. ς (ΞΞαὉ 52) -τῶν ο. τηΐϊὰ τὰ (ἃ 6 ἐπ πουϊββὲηιΐδ, 
ἢ4]" πουϊνδίηιἶθ, ἰΐθτη αυυαῖγ οἵ τ ρ͵δῇ) ΟΥἹ Οτιμοάσατι 9. ΑἸ16 ΟΥγγΥ 
ἢ γ149 αἹ] 

2. δὲ οἱ (οἱ. Οτὸ 4] τη) .. 109. διο [ἐποι. τ. αν. (607) «. ΑΒΡ δ ἜΜ 
8] ἃ ὁ ἔν ΟΡ ΒΥΤ 4] ΕἸιϑι ΓΟ ΟΣ Α1}}116 ΟΥγίμοβϑοδ 811 ΠῚ ἃ] ρμ ͵ἷδῖ 
1 .. ς τ. αν. ἐποι. ᾿ς. ΕΠ, Αἱ }] ΒΥΥΡ 4] Ογγδά το ΟΥγδγ 161 ΟἿ 
Τηατί ΑἹ] 

8. Οὗνὰς ἱπδίριηθπι Ἰοοαπι ΟἸεμιτο 9.86: ὃς ὦν ἀπαύγασμα τῆς μεγα. 
λωσύνης αὐτοῦ τοσούτῳ μείζων ἐστὲν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον 
ὄνομα κεκληρονόμηκεν. γέγραπται γὰρ οὕτως Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγ. αὖτ. 
πνεύματα καὶ τοὺς λειτ. α. πυρ. φλόγα. ἐπὶ δὲ τῷ υἱῷ αὐτοῖ; οἵτως 
εἰπὲν ὁ δεσπότης Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγ. σε" αἴτησαι παρ᾽ 
ἐμοῖ,, καὶ δώσω σοι ἔϑνη τὴν κληρονομίαν σοι, καὶ τὴν κατασχεσίν 

σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. καὶ πάλιν λέγει πρὸς αὐτόν Κάϑοι' ἐκ δεξεῶν 

μου ἕως ἄν ϑῶ τοὺς ἐχϑρ. σοι ὑποπόδ. τ. ποῦ. σου.] φέρων -. Β 
φανέρων (Β6ἃ ανὲ  ὩΒΌΡΟΙ ΓΑΒΟύ γδουρῖδ) [ αὐτοι.. Μ 61." οχὴ ] δὲ 
ἑαυτοῦ (0 " 1817. ΟγΥῖ ἘύΓΠΔ] Πλάτὰ ὅ, αὐτου, ἃ 6 } 6» ἔρϑιιπι μετ βοαϊίοπο 
»Ῥέσο. γαεία; Ἰπᾶτι τὸ Δι᾽ αὑτοῦ δασέως ἀναγινώσκειν προσήκειν ἀντὶ 
τοῦ “4᾽ ἑαυτοῦ) ς. Ὁ οΙΛἜΚΩΜ αἱ ρίεν ἃ 6 βυυ 8 4] (600 ρὲ χιιοηι 
“7 εοἷ) Αὐἰι852 Οἢν Τμάτι Ογτγ' Ἐπί Α] δἱ Αὐρ (ρυνσαίίοπα ρέρο. α 86 ζαςῖία) 
μη 49. οπλ 6. ΑΒ ὁ 17. 40." 47. 80. Γ νᾷ ἃτπὶ Ογνβάτοριαῦ ΟγΥ 
ἈΓΒ30 ῬΩ. ΑΓἢ 881 Τρρτηθοῖα 5641] Οαββίοα 4] (:: οὐηϊββαπι δδὲ αὐ τθο]ο- 



ΕἸΙατὴ ἀ6ἱ ἸΙομρ 6 τηϑίοσθηι 6886 89 6118. ΗΕΒ.1,11. 557 

[4 ὔ ἰοα » ᾿ 

κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς 
᾽ὔ ᾿ ὔὕ τή ᾿ 

κεκληρονύμηκεν ὄνομα. Ὁ τίνι γὰρ εἶπέν ποτὲ τῶν ἀγγέλων Ὑἱός δδς 
ῚἾ ᾿ Ἁ ’ Α ᾿ “- 

μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμδρον γεγέννηκά σδ; καὶ πάλιν ᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ "5:84 τ, τα. 
2 7 Α ).ϑ.Α Υ̓ 5 «᾽ὔ [τὰ ᾿ ; 3 ΄ 

εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν; Θ ὅταν δὲ πάλιν εἰσα- 
’ Α ᾽; 5 7 

γαγῃ τὸν πρωτοτοχον εις τὴν οἰκουμένην, λέγει Καὶ προσκυνησά- “Ῥεθ6 (97), 7. 
2 - ’ 2 - 

τωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι ϑεοῦ. ἴ καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους 
λέγει Ο ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 

3 μμ , ’ Α [ - 

αὐτοῦ πυρὸς φλόγα, ὃ πρὸς δὲ τὸν υἱόν Ὃ ϑρόνος σου, ὁ ϑεός, δ" 4. (45), 
2 Α 5“ - Ἂν 5 , χτ» Σ 7 ες» " 

δὶς τὸν αἰῶνα του αἰῶνος καὶ αβδος εὐϑύυτῆτος ἡ ῥάβδος τῆς 
7 ’ ᾿Ὶ ΟῚ 

βασιλείας σου. ὃ ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνουμίαν᾽ 
Α “- ᾽ ἐ [ ’ ᾽ ) 

διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε, ὃ ϑεύς, ὁ ϑεὸς σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ 

τοὺς μετόχους σον. 10 καί Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῇν ἐθ8- Β8 101 (103), 
4 --ψ -ὖ » δ Φ ᾿ μελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ οὐρανοί 11 αὐτοὶ 

ΦῬα108 (104), 
4. 

βίπιπι ; 8116 Ὥϑτη τη δι ατῃ ταϊηΐτη 6 ρτοα )} ποεησαμεένος Ὦ. 1]. ς. ΚΙ, 41 ἸΟὩ 28 
ΡΙ ΒυγΡ ἃ] ΟἿν Ὑπάν δ] τὰ... [ἢ δηΐθ ἐχαϑισ. ὁ. ΑΒΡῈΜ αἱ ἃ ὁ ἔτς 
Ογτβά!10 Οὐγῆγῆθο Α(η865) 1 ὰ Ῥ5-Αἰ386 Πδτηθοπι μρἷδὶ [ ἀμαρτίων ὁ. 
ΑΒΌ ΕἾΜ 67." 4] ἴξ νβ Θ0Ρ ΒΥΓ δϑίῃτο Ογγβά!:00 Οὐγθγ320 Α (ῃ865 οχοδά 

εἰεαἀἀ διίᾳ 1)14 δ ἃ] τὰ Αὐΐ 6} Οδββϑίοα Βεὰ... ς (α 099) Δἀὰ ἡμων 
ὁ. ΡῈ ΚΙ, 8] ὑ]6γ {186 8’ ἦ ΘγΥΡ ἃγθ 4] Αἰ 382 ἢν Τμάγι Ρβ- Αἰ Η387 4]} 
ΡῈΕΙ, [ἰβο θῇ 4] μεγαλοσυνῆς 

4. μ κρεῖττον, Ὁ κριττω (“"" -εὐ-} [|Β οἵὰ τῶν | Καὶ αἱ ὁσὼ (505 ΑἸ. 159 
οσον) κα ᾿ 

ὅ. ποτε τῶν ἀγγέλων 6. ΑΒΡ ΙΕ ΡΚΙῚΜ οἷο... ὉἿΕἢ ἃ] τ. αγ7. ποτε 
(ἀ 6 αἰϊφιιαπάο απρφεῖ. ἀὐατι) 

1. ἀγγέλους ρΥ.. 9 Ἑ 11. ἃ 6 Ὠ[᾽ά ΟἸὨγοά 86π|8} ᾳἀὰ αὐτου [ }Ὲ 1. 89. 
61." 711. ἐἰβοδ ἃ α πρευμα 

8. Β 17. οἵχὴ τοὺ αἴωνος [καὶ 6. ΑΒ ΕἾΜ 17. ἃ 6 δη [0] ἃ] Ογνβαάῖθι, 
ς 49. οἴῃ ὁ. ΕΠ ΚΠ, ἐἰβο δ᾽ ἢ ἃ] ρ]6ὺ ἔν (οἴ. ἔπ ἀδϑμηϊὰ 81) οορ᾿ Θυγα 
δὶ τῶι Ογγίμθ8818. 881: (Ὧν Ὑμάτγί ΟΠ γοη 168. 415 (:: οὐπὶ αἴγαταα τηθι- 
Ὀτγαὰπὶ ὁχ δοάδι ρῥβδῖτηὶ νϑῦϑα 810 ρούϊ τὴ π8}18 ἱπίοσροβιία ΘοηΣ ΠΟ 1016, 

αυδ ἴῃ τ ᾿θοῖϊο ΧΧ ἤοη Βυοίυαξ, ἰδίμθα καὶ ποπ Ροΐδγδὶ ποπ οἷο.) | 
ραβδος ς. ῬΕΚΙ, (80 δ᾽ 7 ἃ] αἱ νάϊν Ρρ οἵη αἱ δηίε.. ωπ9ά ταΐῃ (64 τηδὶ 
τουΐανὶς ΟΧ ΟΥΤΟΥΘ 46 Β) ρῥΥϑϑιω ἧ 6. ΑΒΜ Ογτβάϊδ (ηοι 17. ἰο8.6 52, 811- 
ἰοὲγς Ίι:δ) [ εὐϑύυτῆτος ς. ῬΕΚΙ, ΠἰΒοδ ἢ 8] αὐ νά ΐγ οἵη ρῃ αἵ δηΐθ.. 
1 ρῥγϑθπι τῆς ὁ. ΑΒΜ Ογτιβά78) ἡ ραβδ. ο. ΒΈΚΙ, {186 }}8 7 4] αἱ ν ἀξγ ομὴῃ 
ΡΡ υἱ δηΐθ... ἴῃ οἴῃ ἦ 6. ΑΒΜ Ογτβά ᾿ σου... Β αὐτου 

9. ανομιαν (Ὃ -τας) 6. ΒΌΕΚΙΩΜ (ἰδο δ ἢ 4] Ἰοηρθ ρΡ] (1 νῷ ὑπέψιαίεηι, 
ἰΐοτα οορ βυγυῖϊγ οἱ) Επβάθιμτηθ Ογγίμθ 8875. Α] τὴ... ἃ 18. 28. 48. δ7. 

8.Ρ6 4138 Ογτβὰ ΘἾγταοβοΣ ΟΠ χο 68 αδέκίαν (Ἰἴθπιὶ ΧΧ οχ Α 8] Ευϑ 
ἀθηιϑῖθ ΑἸ Ογτ) λαιὸν .. Β158] ἑἐλέον, Ὁ" ἐλεος 

10. σου εἰσὲν: πος δας. υἾ:Μ οἷο, βοὴ σού εἐσὺν 



Ῥακιογ( 10), 1. 
λάι. 2,44 εἰς 

Θιε 8,1 

δὅδ8 ΗΕΒ.1, 12. Μαϊαβίδβ 4}1 ἀεὶ. [μερὶ τι ΘΙ οσατα Ρ Ραγθηάθπι 
«----.-..ὔὕ. 

ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμέψεις καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωϑι; 
᾿ Α ’ 

σονται, 12 χαὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσονται, 
᾿ Ν ι 

σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 18 πρὸς τύτα δὲ 
- 8 ’ “- “ - Ἁ 

τῶν ἀγγέλων εἰρηκέν ποτὲ Κάϑου ἐκ δεξιῶν μον ἕως ἂν ϑώ τοὶς 
3 , ε , - - ,) , ΣΝ 
ἐχϑροὺς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχε πάντες εἰσιν 

λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μὲ): 
λοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 

Π. 

« ἄν «ε - ΜῊΝ 4 ;ς 

1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ὠκουσϑ εἴ- 

ἀδιν δδ σι», μήποτε παραρνῶμεν. 2 εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληϑ εὶς λόγος 
Α - Α 

ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοῇ ἔλαβεν ἔνδικον 
, τς { -. 2 [ ’ ’ ᾽ ’ 

μισϑαποδοσίαν, ὃ πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεϑα τηλικαύτης ἀμελήσαν- 
’, ἰκὰ 3 Α - “ ᾿, - ’ὔ .ς 4 

τες σωτηρίας; τις ἀρχὴν λαβουσαὰ λαλεῖσϑαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ 

τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώϑη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ 
- Α 

ϑεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύμα- 
τος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ ϑέλησιν. 

Ὁ Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰχουμένην τὴν ΝΣ ουυπὴ 

-----...Ψ..ϑΨ...-ὦὦὦ-ὦὄ.-..οτοὦὦὁὦὃ'ἃἪἝἪἝ 

11. διαμένεις: ἢος δος, 1, {566 [- νης] ΑἹ αὐ νάτγ Ἰοηρθ Ρ] ὺρ βυσιῖ ἃ] 
Ὠ ΕΜ δἱ νρ ἃ 6  διαμενεῖς (ρεγηπιαπεὐϊβ) 

12. ὠσει.. Ὁ ΕΣ δι ὡς [ἐλίξεὲς (Ἰ[ἴ οἱ. ΩΧΧΣ ὃχΧ ΑΒ οἵ οεἀὰ ἔδτα οτηπῃ) 

.. δ" (πες τηυίανὶν αἱ νὰν θ᾽) 48. ἃ εἴ νρ (θη ἔτι Βαυ]" 41) Τοτὶ 
αλλᾶξεις (:: ἰἴὰ τ [τἰπὶ Οἵ 4] οἵ. ἴῃ ρ8.}] αὐτοὺς 6. Ὁ ΈΠΜ 8] αἱ νάϊν 

ΟΙΏΠ ΥΡ Ρ] ΡΡ ῥΡηὶ (:: 2660 Δ] 16 Υ υυχΧ Χὴ.. νη δάὰ ὡς νμματεον (Ὁ " εἰματ.) 

ὁ. ΑΒΌ" (Ε ὁοηἤιβὶ8β Ὁ "οὐ δ" οθοὶς καὶ ὡς εἐματ. αλλ.) ἥν ἃ 6 ἅσῖὴ δϑίδ 

τὸ (εὲ βίοι τοϑὲἴ8 πιτιξα διιιίιγ) [ ΑἾ ἐγκλειψουσιν 

18. Ὁ" (Βυρρ!επί οὐκ ει "5 5) οἵη αν 

14. διακονίαν (οι. Οτὅ 4] ρτη) .. Β Οἵ διακονίας 

Π. 1. προσεὲχ. ἥμ. 5. ΑΒ0Ὲ Δ] ἢ νᾳ Αἰ η8056 Αὔρ 8] .. ς ἡμ. πρ. ἐς. ΚΙ, 4] 
ΡΙον Ῥμάγι 8] (ἃ 6 ποθ απερζἧι8 Ἰηζιογἣ ] παραρι". ς. ΑΒ ΟἹ, 8] ΒΥΥ 
ΡτΩβ στ ς παραρρι. α. ΒΟ ἜΚ51) ἃ] ρ]6γ. Οδίογατμῃ Μ οἵη ν. 1 
ΟἿγ νϑῦοὸ πο παὺῦοί εἷδὶ διὸ χρὴ περισσ. ἡμ. πρ. τοις ακ. 

ἢ. 1, δι ἀγγέλου 

" 

8. ἐχφευξομεϑα .. Α] τὰ -ξωμεϑα 

4. Β᾽ συνμαρτύρουντος, Β"" συμμαρτυρ. [ τε... Μ Α] πιὰ ὶ νρ' (οοπίγτα 
ἃ ὁ ϑδσνιΐβ φιοηιδ εἴ) ἃ] Ὁ αἰϊᾳει ουδὲ οχὴ  αὐτοι'.. "Ἐ" του ϑεοι! 

ὅ. ὑπέταξεν... α ἦνρ (οἴ. δὰ ἀδιηϊά ΠΑ] αὶ; ποη ἰΐοηι ἤι ἰο] τ)" 4) 
8104 (Ἔγχοη 68 δὰ ὁ ϑεὸς 



ογϑῦ, πη] {0 τηϑρὶβ ΑἸ1ο ἀθὶ βα] ἱϊ8 διιοίοσ. ΗΕΒ.9.1. δ5858θ 

περὶ ἧς λαλοῦμεν. 6 διεμαρτύρατο δέ που τὶς λέγων Τί ἐστιν ἄν- "Ῥε8, 6-π, 
ὍΣ ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐ- 

{ ἡλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ 
ἐστεφάνωσας αὐτόν, 8 πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω τῶν ποδῶν 1, 1 νὸς τς 27. 

αὑτοῦ. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκδν αὐτῷ 
ἀνυπότακτον᾽ νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα. 
9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἡλαττωμένον βλέπομεν ᾿Ιησοῦν 
διὰ τὸ πάϑημα τοῦ ϑανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως 

χάριτι ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται ϑανάτου. 10 ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, Το 1"» 86. 

6. δέ που τὶς: 8. οἀὰ, ποη αἱ ΕἾμα 49. δέ πού τις | Τι .. Ἰωη98 υγΐη τις 

ὁ. οὗ 3.16εῖ ἃ 6 [0] δορ δι (ἰΐθιη υΧΧ οχΧ ἃ δἱ πιὰ) ΙΑ μημνησκῆ 

1. Ὁ" ἐλαττωσας Ϊ ς (ΞΞ6Ρ 52) δἀὰ ἴῃ ἢ και κατεστησας αὐτὸν ἐπι τὰ 
ἐργα τῶν χευρὼν σου, ἰΐατα ἴῃ [καὶ '84ᾳ σου] ς. ΟΡ ΕἾΜ 8] τὴῦ ἃ 6 ἢ 
νξ ἃ] τῶῦ Τῇάχι β6άα] αἱ (:: αὖ 17.ΧΧ): οἵχ 6. Β0 ἘΚ: 8] ρ]υ86ὅ βγγοδά 
οἰθάά δῖα (βυυρ μαθοΐ. 9.) 515: Οἢ;ν Ῥδὰ ΤῊΡΙΕ Οδς 

8. ἐν τω γαρ 6. ΒΡῈΜ 238. (:: οἴ Δα 1ο 9, 80.; ποο Βποί ΜῈ 22, 80. ἐν γὰρ 
τῇ 1,ς΄θ, 4δ. ἐκ γὰρ τοῦ οὐτὰ Βἴτι}} 10 8) .. ς 49. ἐν γὰρ τω ο. ΑΟΘΚΕΙ, 8] 
ΡΙΘΥ ΡΡ πὰ | ὑποταξαιν αὐτω .. μη υπ. [αὐτ.}, οἵὰ οηΐῃ αὐτῷ Β ἃ 6 
(ϑιδίοἱοο αὐΐοπι οηιηΐα) .. ΘῈ ΒΥΥ Ροβὲ τὰ παντὰ ροι  αὐτω (ΤὨΡὮᾺ 
οἴ) τα παντα.. ἃ 6 οπιπῖα οἴλι8 

9. 1, βλέπωμεν ] χαριτι 6. ΑΒΟΡΕΚΙῚ, 8] ἔετθ οἵὴῃ ἃ 6 ἢ νρβ 6ορΡ Βυτυ 
(86α νἱὰθ ροδβί; ΒΥΓ 816: 86 οηΐηι ἄδιι8 ΡῈ σταΐίαηι διαῆι »7Ὸ οπιμίδιι8 

φιιδέαυϊέ πιογέοηι ; ἰίατη ἃγθ 804 267 σταίΐαπι ἀ61) 8] ταῦ ,γεἀα 4114.“ 8Ρ ΟΥ 

(ν46 ροβ) Εμβρ8 Αἰμδέ Ογυβϑθρθ (οἰ. ἂρ Τμάτγιϑ,41 οι ἴῃ ἀρέδηϑῖο- 
πἰθυβ Ογτῖ!}}; ᾿Ἰΐθπι ἴῃ 6Ρ. Δα Νοβίοσ ἃρΡ Μϑδῃϑβϑὶ 4, 890 ἰΐϑῃῃ ἃΡ Μαγίιυτῃ 

Μοχοδι.) ΟἿΓ 8] τυ Ηἶον (ν46 ροβ) Εδαβίϊη 4]... μ 67." βγγοδὰ Ν6- 
δίογδπόσγατῃ (88 ἐσ θαππὶ χώριὸς οἰΐδιη ΤΏΡΒ οἱ Οδο: ἐστέον. δὲ ὅτι οὗ 
νεστοριανοὶ παραποιοῦσν τὴν γραφὴν καὶ οὕτως ἀναγινώσκουσιν 
Ὅπως χωρὶς ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσ. ϑανάτου, τοῦτο κατασκευάζον- 
τες, ὅτι ἐνοίκησιν ἔσχεν ὃ χε, φασί, τοῦ ϑεοῦ λόγου καὶ οὐχ ἕνωσιν. 
ἀλλ ὅρα πῶς ὀρϑόδοξός τις ἀπεχρίϑη. πρῶτον μέν Χάριτι ϑεοῦ κεῖ- 
ται. εἰς) βυγϑοᾶ Ἀ914610 (6χ 60 θηΐτω ΤΊύθι6}1} δαϊαϊ ὕρ86 δηῖπι ἐαοθρίο 
ἄεο Ρ»67 δεπεβεοηίίαπι βιαπι ᾿ΥῸ φιιουΐβ Ἀοηιῖπε συδίαυτι πιογίοηι. ὁ. Τθὰ 

εἅ. Ῥάδγ. τηΐπ. οἱ δὰ. Ἠυΐίθτ.) ἀρ ϑίγορ ἰ; φματ χωρὶς ϑεοῦ, φιιϊδιηι δῖδὲ 
“7εοοναῖ ἐδπιρίμπι, σιδίαυτι πιογίοτι ὑπὲρ πάντων τῶν ̓ ἀνθρώπων“) ΟΣ 
πὶ (χωρὶς ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο ϑανάτου, ἢ ὅπερ ἔν τισι κεῖ- 
ταν τῆς σρ. ἑβραίους ἀντιγράφοις χάριτι ϑεοῖ) εἰ4»395 (ὅπως χάριτι 

ἢ χωρὶς ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται ϑανάτοι) ο.4.393 (μ] τὸ Ὑπὲρ 
παντός οἱ τὸ Χωρὶς ϑεοῦ ὑπὲρ παντός ὑγεοῖ) ἰΐοτα 4.450 (ΑΠπὦ ο( ΟΥ 
ἰηιδ18 ὰ Ἠο 8, 28.) Τβάοτῖθον (γελοιότατον δή τι πάσχουσιν ἐνταῦϑα 
τὸ Χωρὶς ϑεοῦ ἐναλλάττοντες καὶ ποιοῦντες Χάριτι ϑεοῦ, οὐ προσέ- 

χοντες τῇ ἀκολουϑίᾳ τῆς γραφῆς, ἀλλ ἀπὸ τοῦ μὴ συνιέναι ὅτε 
ποτὲ ἔφη τὸ Χωρὶς ϑεοῦ, ἀδιαφόρως ἐξαλείφοντες μὲν ἐκεῖνο, τεθέντες 



Τὸ 90). 17. 

Μι :", 10. 

5060 ΗΕΒ.2,11. Οτίδίαβ Βοῖηο ἔδοϊαβ ἔγαΐσιει δ δδ8 ρδ8818, 

τ 3 εν» 3 , 

δι᾿ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾿ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δύξαν 
2 --Ἢ 2 - ᾿Ὶ ὔ 

ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παϑημάτων τε: 
- [ἢ 4 ς ᾿ 4 ς « ’ὔ «» ΄ . 

λειῶσαι. 11 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἀγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες 
» , ᾿ «- ᾽ 

δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 122 λέγων 
“Ρυ 3: 12),.5. 4““παγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μον, ἔν μέσῳ ἐκκλησίας 

44 86 5, 3. 

ΦῈ,, 8, 17 «. 

1 ΟΝ 1Δ, 96. 
4Τι|. 10. 

ψ -.- Α 

ὑμνήσω σε. 1ὃ καὶ πάλιν ᾿Εγὼ ἔσομαι πεποιϑὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. και 
Σ ΟΝ, 5Ξ.ϑ ν Τ 

πάλεν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἃ μοι ἔδωκεν ὁ ϑεός. 14. ἐπει οὐν 
, Ἁ Α 2.»ϑ 4 

τὰ παιδία κεχοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὑτὸς παραπ)η:- 
- - - ᾽ 4 

σίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ ϑανάτου καταργήσῃ τὸν 
᾽ - -͵») [4 

τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ ϑανάτου, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διάβολον, 1ῦ 
καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ ϑανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν 

Ω ’ 

ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνε. 
; σ 

ται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 1 ὅϑεν ὥφει 
λὲν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωϑῆναι, ἔνα ἐλδήμων γένῃ: 

δ 3 3 Α ᾿ , ᾿ ’ 2 Δ ὦ 9 ᾿ 

ται και πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν ϑεῦν, εἰς τὸ ἐλάσκεσϑαι τὰς 
ω- ’ καὶ - 2 τ " , 31 ᾿ 
ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονϑεν αὑτὸς πειρασϑείς, 

δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηϑῆσαι. 

δὲ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς εὔκολον εἶναι πο. κατανόησιν - - εἰπὼν γὰρ 
ὅτι χωρ: ϑεοῦ ἐγεύσατο τ. ϑαν. οὐδὲν πρὸς τοῦτο παραβλαβεέσης τῆς 
ϑεότητος, καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς οἰκείας φύσεως τὴν κατὰ βραχὺ τοῦτο 
ἐλάττωσιν ἐδέξατο οἷ.) Ὑπάτι (3,496 τοῦτο καὶ ἐν τῇ πρ. ἕβρ. φησὶν 
Ὅπως χωρὶς ϑεοῦ οἷς. μόνη δὲ ἡ ϑεία φύσις ἀνενδεήῆς. Τίοτη δὰ ἢ. ].) 
Απαβίδβϑϑῦδβ (1 ΠΌΣΟ σοηίν. [αἀ8608, απ θτὴ [πα νούβατῃ δὰ. Οδηΐδ. 

ἴῃ Απί. [ωθ66ὲ. Π|.) 4] οἀὰ ἀρ Ηἴἶον (10. 2. κὰ 64].1.5. ΟἸγ βία σγαδα 
ἀεὶ εἷνα, πἴ ἴῃ ααϊυυδάδιημ Θχοιρ τὶ Ἰαρίταν, αὔϑηια 60 το οτηηὶῃ. 

τηοσγίαυβ 681) ΑἸποΣ ἘΠῚ νὶρ χωρὲς ϑέου (ϑῖπε ἄδο, αὖϑηιε α60ὴ (:: 

χωρις ϑέου (ςο]]Δἴο 1 Οο 1ὅ, 217. δὰ ν. 8. οὐδὲν αφ. α. ανυσποτ. ποίδίυπι 
γάϊγ, ἱπάθαυθ δηβ8 ἀδίδ ἀορτηδίϊοδϑ ϑιηθπάδίϊουὶ. Κα: γονθγα χωρις 

ΔῸ Δροβίοίο βογίρίαμη [1886ῖ, ποιὸ ἰὰ ουτὰ χαρυτο ρδυπηα ΓΕΒ 

ἔαἰθθεῖ. ] γευσηταν... Ὁ -σεται 

12. ἐν μεσω: ᾿ἰίαὰ ΒΟΡΕΗΚΗΙΙΜ οἷο... ἃ ἐμμεσο 

18. ἐπ΄. οὐ (Ὁ) 4] ἐν (ἔ νᾳ ἐπὶ θιπι, ἃ ὁ ἐπ {110) 

14. αὐμ. κι σαρκ. (αὉ΄ 6. ΑΒΟΌΕΜ 8] ἃ 6 πὶ ἔπ 8] Ο0Ρ ΒΥΥΡ ἃ] Οὐ Επϑ 
ἄθπιδ02 ρΕΡ861ὅ Α(ἢ 44:76 6 8}}0 ΟΥγίο8δ8 οι 493 ρ(Β8606 4] ργη (ρ 8132)... 
ς σαρκ. κι αὐμ. Ως. ΕΠ, 8] ΡΙεΥ ἔνρ 8.1 8] Τμάτὶ 4] Ηῖδθγ Αὰρ 8] [των 
αὑτῶν .. Ὁ ἘΠ" (ἃ 6 δογμπάσηι ραξϑϊοπο) ἘιΒΡ58616 Τάτ: Ηἷον δἀὰ πα- 
ϑηματων  ϑανατου ρὑγΥ.. Ὁ" ἃ 6 δΔἀὰ ϑανατον (ῃοη ΟΥ2 Ευβάθταϑ92 
Αἰ οιδ16 660) 

1δ. κι, αἱ Ο"γθΔά «παλλαξει.. α αποκαταλλαξή 

17. α ὡμοιωϑηναν]) ἃ 11. Αἰμ816 (ρχϑάᾶ 8114) ΟἿν (864 βυοί ςἀἀα) ταις 

αἀμαρτιαις (Δὺρ αὐ ργορίξαπάκιπι »γο, νὶς αἀ ἀερτεοεαπάμηι ργῸ) 



Μογβα Β461} βεσνο τηδῖον [6888 ἀϑὶ Αἰ ἴὰ8. ΗΕΒ. 8,06. 5861 

ΠΙ. 
δ λ-νο 

1 Ὅϑεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοή- 
, Α ῃ “- “«- » 

σατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν, 
Α - , Ἁ .“.»΄-ὋὉ- “-«Φ 

2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ «ζεῖ, τ. 
3 -- ν 4 ζ " φ. ΄-- 

αὐτοῦ. ὃ πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωῦσῆν ἠξίωται καϑ' 
» - - 

ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν. 4 πᾶς 
Ν , 

γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπὸ τινός, ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας 
ϑεόο ῆ ; Μωὺ - Α 4 3 ὅλ »." »» 2 Ἀδο τες ’ 4͵ 

εός. Ὁ καὶ Μωῦσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς ϑερά- "καὶ τ5,τ. 
9 ’ - ’ Α , « [ΔἽ 

πῶὼν δἰς μαρτύριον τῶν λαληϑησομένων, Θ Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς 
9. " Α ἰμρ τ 4 - 

ἐπι τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὐ οἶκός ἐσμὲν ἡμεῖς, ἐὰν τὴν παρρησίαν καὶ 
, ’ - 

τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος κατάσχωμεν. "4, 

18. πεπονϑ. αὐτ. πειρασϑ. .. ὉῈ αὐτ. πεὲπ. πεῖιρ. (ἃ 6 ἔ;86 ἐπρογίιϑ 
»αβϑιι8 681). ϑιρτα δὰ ν. 11. δάάθ: μ αὐτοὺς αδελφ. (ποη ἰΐα Ογνβ 4110 
οἰδο[156) 

ΠΙ. 1. ν" κατανοήσετε | ἕν 6. ΑΒΟ ὈἾΜ ἃ] ἔχ ἃ ε Υ᾿ σβ “00 88} δοίῃ 
ΑἸ361.810. ΘΕΆ Α]θτ (86 ΕΡΙΡΗ 788 οεἷθο ρ]8π6 οἵ) οεὐϊδὶ, οὗ 5. ΤῈ 
ὉΡἜΚΙ, ἃ] Ὁ] βυσυῦγ ΑΥΤῚ ΔΙῚ 8] ρρδτ τὰ ΗΠ τῷ χν.. ς (ΞΞ6Ὁ 532) χῦ ἢν 
ς. ῥϑῦςσ τ ἱῃ 

2. μωυσῆς 6. ΟΕΙ, Α] γὶ (6. ἃ 6 ἤνρ οχεδᾶ Ρ])ὺ[,. ς μωσῆς 6. ΑΒΡΕ 8] 
οογίο ρχὰ δἰο[ ολὼ 6. ΑΟΡΈΚΙΩΜ ἃ] υἱ νάϊΐγ οὔ ἃ 6 ἢ νρ Βυυ τ 4] τὴῦ ρΡ 
ὅτ (εἴ οἱ. ΟἸδπιτοθ) οοἷδῦ τὰ... 49, οἵ 6. Β ΟῸΡ Βδῇ 8.79 ΑἸῺΡ (:: αὰδ6 
(οϑ ϊπηοηΐα ρτανία βαηΐ, Θοηὰ8 ργανίοτα αποά π66 ν. ὅ. η66 ἜΝ 12, 7. 

Ἰοοἰῖϊο Βαοὶ, ποβέχο νϑῦοὸ ἰοοο σπεστὸν τηαχίτηστῃ τηοτηθηΐυτῃ ὨΔΌΘί, ΠΟῚ 

ὅλῳ. ΝΙΒΙ]οτΐπυβ οὐ πορ]σοηλία οὐ γαίϊομθ ἢοο ρο βϑίμλιτη 000 
οὐχ ἐ{ ροΐοτγαῖ: ταϊίοηβ δ 118. πχαχὶ πη ααΐ ἐν ολω οἷς δὰ [6ϑυτὴ γϑἕογο- 

Ῥδηῖ, φποτηδατηοάμπτη γον τα ΟῸΡ ἢ. ]. ἐπι τὸν οἶκον, αἱ εδϑύ ν, 6. ἀθ 
ΟἸὨσιβίο ἀϊσίαμη, ἤθη ἐν τῷ οὐκω δχρυϑϑβῖ(.) 

8. ουτ. δοξ. 6. ΑΒΟΡῈ 4] ἃ 6 ΟὮγ.. ς (ΞΞ6 52) δοξ. οὐτ. 6. ΚΥΜ 8] ΡΗΪοτ 
ἔνᾷᾳ 81 Ρῃ πιὰ [ παρὰ μωυσὴν 0. ΒΟΕΙ, 8] Ρ], ἰΐθπι δ" παρ. μωυσεως .. 

ς πα. μωσὴν ο. ΑὉ᾽ ΝΜ Αἱ οογίθ ῥτὴ ; 
4. παντα ς. ΑΒΟ Ὁ Ἑ ΚΜ Δ] ΟἸγχοᾶ, ς (609) ργϑϑηῆὶ τὰ ὁ. οὔ 8. ΡΣ 
ΕΡῚ, ἃ] Ρ]ΟΥ ΡΡ τῦ 

ὅ. μωισῆς 6. ΟΌΕΚΙ, 8] Η]... ς μωσ. 6. ΑΒΜ Δ] οοΥΐθ Ρῥ͵ΤῺ 

6. οὗ (4] ρας δὰἂά δὴ: ἰΐα οἰ. Αὐμιὅῦ9 Ογν ὉϊΪ4 4] ρπὶ Ηΐεν .. Θ΄ ος 6. 
Ὁ 6. 61." τ τε Τωεἰ 4] | αν 6. Β0 ἜΜ 17. (6ὲ ἃ ε ἔνρ ΑἸΩὉ) .. ς 
ἐανπὲρ (με δὲ ἑαπιθη) 6. ΟΡ ΚΕ ΕΙΣ, 81] ὈΪῈΣ ΡΡΒΤ τοῦ 1, οἱ (δἵ ἑεα»περ 
προ ν. 14.,) 6Χ 400 ἰπέογροϊδίαππι 6886 ν. θ. Ρογϑυδϑατη ὨΔΌΘΙα8, Π66 

6, 8. ναγὶαι)  κατασχωμὲν ο. Β 8610 (σγαΐέαπι ποδίγαπι οἐ οζοτίαπι 
ποϑῖν. δὲ ϑρόηὶ ποϑίν., ΔΘῚὮΡΡ - οἕ σίον. ποϑίν. ἥγπιαπι οὐ ϑρέηι ὑπ αϑίογηιηι) 

Τμοἱἦ ΑἸ .. ς Τπ ῥσϑοῃ μεχρε τέλους βεβαιαν (11. βεβανα, βεβ. οτὰ 
6ἴ. Βγγ, 4. Ροβί κατασχ. 6ἴ ΘορΡ δηῖθ με. τε. ροῃ, ΗΣοΣ Ῥοβί ἡμέις ρουχὶ 

ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΕΒΡ. Ν. Τὶ. Εἀϊ!. 7. 368 



δ0ὺ59 ἨΗΕῈΕΒ. 8, 7. Μογβθβ ποὴ ᾿ρῃθ βργϑίαβ, τη ]00 ταΐηὰϑ (Ἰν. 

Α -» ," [4 44. " 

Ῥε θὲ (86),  ἠΦ{4ιό, καϑὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, «Σήμερον ἕαν τῆς φω: 
ἵ - - 4ἉἊ , ’ ς - « }] 

νῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, ὃ μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν» ὡς ἐν 
-- - [4 -- “-- κε ’ 

ἐκ τ τι τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
᾿ “ 4 - Α δ χα. 

9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον» τὰ ἔργα 
- - 2 ᾽ 

μου τεσσεράκοντα ἔτη. 10 διὸ προσώχϑισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ κα 
-- -. ᾿ 4 4 «ς ἣ 

εἶπον ᾿Δ4εὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς 
11 ὡς ὦ ἦν φῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴ κατα. ., 8. μου, ὡς ὦμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μον Εἰ εἰσε , εἷς τὴ 

, ’ 2 ’ , 3 Ε ε “- 

παυσίν μου. 12 βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν χαρ' 
’ 3 ’ “« ἐῖν: μὲ ΄-μ ) ᾿ 

δία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ ϑεοὺ ζῶντος, 18 αλλὰ 
- ἐ Υ̓͂ τ ’ 

παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καϑ' ἑχάστην ἡμέραν, ἄχρις οὐ τὸ σήμερον 
τῷ “- ς - Ἵ - 4 ’ ὃ 

καλεῖται, ἵνα μὴ σχληουνϑῇ ἐξ ὑμῶν τις ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας 
. - γω [4 - «ε 

14 μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπο. 
“ Ὁ ὦ 

8..««, στάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 1Ὁ ἐν τῷ λέγεσϑαι 
-- " ἱαμὲ ,’ 

«Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρ: 

«--.. 

δὲ ἰαπιεη ρυϊἱποίρίιηι διιδϑίαπίζας ωϑᾳ αὐ ἤη βγηνιπι ἱσπθαηκιβ :: ἃ ν. 14) 
ς. ΑΟΡΕΚΙΝ οἷς 

9. οὗ .. ἜΣ" οπου | ἐπειρασαν ς. ΑΒΟΡ Ἔ" 17. ἃ 6 οορ (ἰοβίθ Ὑγίβι, 
πο 1) Τωεϊῖ.. ς (609) δΔἀὰᾶ με ςο. Ὁ ΕΓ ΕΣΜ 8] Ἀ]Ὲσ ἢ νᾷ ἃ] ρὶ (τ 
Τπάγί 4] ΑἸῺΡ (:: βαῦ υχ Χο, αἱ ΑΒ [βἷς, οὗ οἃ Μα41} 413 10 οἵη οἵ. 8 
94.) ἐν δοκιμασία (6) ὁ. ΑΒΟΡ ἜΜ ἴ8. 187. ἃ 6 δορ 1,οἱ; ᾿ΐϑηχ ΟἸ6πὶ 
(ρτοίσερί. οἂρ 9. 8 84.) Λἱὰ.. ς ἐδοκιμασαν μὲ 6. Ὁ ΕΙ, 81 Ρ]οσ ἔ νῷ 
ΒΥΓαΙΓ 4] τὴῦ ΡΡ τὴ (:: ἰἰὰ υΧΧ, βθα οχ Β οἷ 8] οἵὴ με) [ αὐ 8] ἢ ϊὰ 
εἐδον [ τεσσερ. ς. ΑΒἴΟ .. ς μὴ τεσσαρ. ς. ΒΤ ἜΠΜ 8] σοχίθ ρ]δῦ... 
Ὲ 

10. διο .. 81] ἴεν 9 (Ογγ Ατη}) οτῃ  ταυτη (6) ο. ΑΒ. Μ 6. 17. 33.517. 
67." (ἔνε λμῖς, ἃ 6 ὅδέα) ΟἹδα Ὁ ἃ (118 πᾺ}18 οἁ 1.ΧΧ)... ς ἐκεινρῆ 6. 
Οὐ ἜΚΠ, 8] Ἰοπρθ Ρ] ΟἿγν Ὑμάτγξ 4] (:: οἵ. 1 ΧΧ) | εὐπον (18 Ἐρβ 94. 
Α 8] Ρῃὴ)} 6. ΒΟ ΚἜΚΙΩΜ 8] Ἰἰοῆρθ ρὶ ΟἹδὰ Ὁϊὰ 4] τὰ .. 1, εἰπὰ 6. 
ΑὉ λα γ (Ὁ " εὐπαν: ἰἴα Θἴ. 8] ῥϑὰς ρ8 94.) Α] ἔεσϑἱῖο ΟἩγοδὰ (: Σὰ ΤΟΧΧ 
ΟΧ Β 60) 

12. βλεπετε.. 114. δἀὰ δε, ἃ 6 δοιαὶ ἑξαφιιε 

18. ἀχρις: Μ-ρν] καλειται (ἃ 6 ἄοπεο λοαΐο υοοαΐιιδ, ἢ γᾷ -- οοσποπιέηαϊεν 
[ἢ -ποει»} οἷο) .. ΔΟ δ] καλεντε [ εξ ὑμ. τὶς 6. ΒΡΕΚΙ, 8] ρ] ἃ 6 βγτρ 
Τμάγε 1 8ῃ .. ς (ΞΞ Ὁ 52) τις εξ ὑμ. 6. ΑΟΗΜ 8] οθσγίβ ρῖὴ ἔνυβ οὺΡ 
ΒΤ 81 ΟἿΓ 8] [εἰ 4] [ τῆς ἁμαῦδτιας .. Ὁ" ἁμαρτίαις 

14, τοὺ χυ γεγ. δ. ΑΒΟΘΈΕΗΜ ἃ] ἃ 6 ἔ νρῷᾷ Οὐ Εν8Ρ5190 ρ(άθπι400 (Ὑγ ῬΔΙη 
Ποἱ  δἱ .. ς (ΞΞ6Ρ 82) γεγ. του (1, 8] ογι) χὺῦ ς. κι, 8] Ἰοπβ8 Ρ] ΘῸρΡ ΒΥΣ 
Ὁ 4] ΟἿν Τμάτγι 4] [] ὑποστ. (01."" πιστεως) .. Α 413 ἢ νᾷ 815 Ηΐοτ, 
δ] δαὰ αὐτοι! 

1δ. μὰ κατάσχωμεν, ᾿δὲν οἱ παραπικρασμῷ. 18] ν"Ἐ(") σκλήρυνετε 
ως (ΟἿν ὡσπερ) .. Μ 44. 41. 114. 2319. οἴῃ 



Ῥοσάπ Τα δοὶ ἱποτθάαϊ!!. Ῥχομιῖββα τοααΐθβ. ΗΕΒ. 4,32. δ68 

δίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπιχρασμῷ᾽ 16 τίψες γὰρ ἀκούσαντες 
παρεπίκραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελϑόντες ἐξ “ γύπτου διὰ 

Μωύσέως; 17 τίσιν δὲ προσώχϑισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς 
ἁμαρτήσασιν; ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18 τίσιν δὲ ὦμο- 
σεν μὴ δισελεύσεσϑαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπει- 
ϑήσασιν; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήϑησαν εἰσελϑεῖν διὰ 
ἀπιστίαν. 

ΙΝ. 

1 Φοβηϑώμεν οὖν μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελιϑεῖν 
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 2 καὶ 
γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καϑάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ 
λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκραμένος τῇ πίστει τοῖς ἀκούσα- 

16. τίνες (16 οἷ. ΒΥ 4Υ6, ἰΐθιὴ Τμάτε: κατ᾽ ἐρώτησιν τὸ πρῶτον ἀνα- 
γνωστέον᾽ τὸ δὲ δεύτερον μὴ ἀποφαντικῶς ἀλλὰ καϑ' ὑπόκρισιν. Ἰίοτα 
Ομγ: τένων μέμνηται, φησί, σκληρυνθέντων; τίνων δὲ ἀπειϑησάντων; 

οὐχὲ τῶν ᾿Ιουδαίων; 6[0) .. ς (ΞΞ6 Ὁ 52) τενές (8 οἵ. υΜ οἷς, ἰΐοπι ἐνῷ 
6ΟΡ Β0ὙΡ 81) αλλ ου: ἰῇ νρ δε πον, ἰΐθιω οοὺρ βυγρ [868 οοἀ δρ ΥΥ κὲΐθ 
οἵ οὐ] 41]; σοῃίγα ΒΥ ποῆπε μωυσεως 6. ΒΟΘΕΒΚΙ, 8] Ρ] .. ς μωσ. ὁ. 

ΠΑΝ Δ] οοτίθ ρῃ. Οδἴθγατῃ ς (θοη ΟὉ 52) μωσέως.11 τίσι. Ἐχροπίϊ 
ἀἂ6 γδίίομθ μαΐϊὰβ νϑῦβιδ οἵ. ὙΠάουΤΙΟΡ, τ ρτΟ 88 τινὲς γὰρ οἱ μωυ- 

σέως. τίσι Βοτὶ ὈΘηΐ68 : 564 [οχία8 οἷὰ8 δἀτηοάαϊῃ σογγαρίῃβ οδί Ἄχοθρ- 
ι18 ῥυϊταΐβ: βούλεται δεῖξαι ὅτι πάντες οἱ διὰ μωσέως ἐξελθόντες ἀπώ- 

λοντο δι᾽ ἀπιστίαν, ὥστε ἐκ παραλλήλου μειζόνως φοβῆσαι τούτους 

πρὸς οὕς ἐποιεῖτο τὸν λόγον. 

11. τισιν δὲ ς. ΒΟΟΈΒΚΙΜ οἷο... Τὴ. δἀᾶ [καὶ] 6.4 ἃ 6] τ, 8] προσωχϑησ.] 
τεσσερακ. ο. ΑΒἴΟ... ς  τεσσαρ. ο. ΒΉΒΚΙΩΜ οἷο (ΡῈ αὖ ν. 9.) ἀμαρ- 
τησασιν (Δ] - τανοὺσιν) .. α 41. απειϑήσασιν ] ἐπεέσεν 6. ΑΒΟΗΚΙΜ 8] 
αἱ νάτγ Ἰοηρ6 Ρ] Μὰς Β88 Π)8πὶ ἃ] .. 1ωπθἃ τρΐῃ (οχ οσγοσθ Ὁ (811 ἀ8 6) 

-σαν ς. ΡῈ ΟΥΥΔΑΟΥΖ2Τ ἐΐθιὴ -σὸν 8] τὰ ΡΡ δ]1ᾳ 

18. μ' ὠμωσεν (1, ν. 17. κολα, Ο ἐρωμὼ) 

19. δια ο. ΟΡ ἘΙ, 8] (ἰΐϑθιῃ ἃ] ΤῆΡΙ δια τὴν) .. ς μὴ δὲ 6. ΑΒΡΜ οἷο 

ΙΨ. 1. Ρ" δὶ Μας Τμάτί καταλϊπομενῆς, ρτδϑίθσθοδαᾳ Ὁ Ἐ(") δβὰ τῆς τΜ 
αἱ πιὰ Νῖδο ΤΡ δόκει [ ὑμωὼν .. 81 ῥϑὺς νρϑὶχ οἱοὐά οἷα Τμάγι ἡμ. 
(21. ΤΡὮἢ οἵἷὰ εξ υμ.) 

2. συνκέκραμενος (συνκχ. νἱὰθ ΡοΒ[) ο. 17. 81. 87. 41. 114. ΠῚ οἱ 
αἱ νὰϊγ 4], ἃ 6 (αἴθσᾳ: ποηπ ζμΐξ γ»τοάε ἐπ 8 νότδιθα αμαάῖξιιδ ἐἴο6 πο ἐδηι- 
»έταίι8 βάδηι αὐίξονμπι) να (οἰ. ἀδιιϊὰ ΠΥ] 4] : ποη ργογμῖβ {118 86) τη 
ατιάίξιι8 πον αὐπιϊδίιι8 Παοὶ δα ἐϊ8 [18 οἀ ἃ Ρ|61] φιαθ αμάϊξοτεηῖ, 86 ἃ δτὰ 
ἔα 10] 8] - ποπ αὐἀπιῖχια βάεϊ --, ἰΐθτα ἢ - ποπ ἀπιπιϊαιῖ8 βάες δογιπι δα 

805 

ΝῺ 14, 32 89. 

4, 6. 



δῦθς4 ΗΕΒ. 4,8. Βοαασΐοβ [πὰ ἀδοῖ8 ὑτοπιῖθβδ Ρ118 Ρδσ (ἢν. ἀδία. 

σιν. 8 εἰσερχόμεϑα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, κα' 
“εν δου ϑὼς εἴρηκεν Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 

κατάπαυσίν μον, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμον γῶ 
ϑέντων. 4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδύμης οὕτως αὶ κατέπαν 

“05 3, ἢ. σἂν ὁ ϑεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, 
ὅ καὶ ἐν τούτῳ πάλιν Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου. 
6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον 

5, ν, δὐαγγελισϑέντες οὐκ εἰσῆλϑον διὰ ἀπείθειαν, “ σεάλιν τινὰ ὁρίζει 
“ἰδ, ἥμέραν, Σήμερον, ἔν Δανεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτο» χρόνον, καϑὺς 

προείρηται Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
ἴοι 32, .. ζὰς καρδίας ὑμῶν. ὃ εἰ γὰρ αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐχ ἂν 

περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. 9 ἄρα ἀπολείπεεαι σαββα- 

διῖδ -Ὁ βγὺ (χιιΐα ποη εοπίεμαρεταδαΐνν οι Πἀ6 ἐϊὲ8 χιιὶ ατἰιαϊοσγιπὲ ἐρϑιρα) 
89 ΟΥγδίδρ 894 (ἐν πίστει) Τματ συ δ 1, οἱ (σόγδερς αταξξιιβ ποῖ ἰεπι- 
»εγαΐι5 βάες αταΐογια) .. αὉ΄ μὲ συγκεκερασμένους (ΑΒ ΟΡ συγχ) 
Ὁ. ΑΒΟΡ Μ 8] ἔεγοῖθ Τμάοστοορ (οὗ γὰρ ἧσαν κατὰ τὴν στίέστιν τοῖς 
ἐπαγγελϑεῖσι συνημμένοι" ὅϑεν οὕτως ἀναγνωστέον Μὴ συγκεκερα- 
σμένους τῇ πέστεν τοῖς ἀκουσϑεῖσιν»), ἰίοτα (6) συγκεκραμενους (αἱ 
-μμεφους) Ὁ ἜΚΙ, 4100 (χαΐ οἰϊαηΐαγ) Ογγμθϑιδ ΜᾺ ΟἿΣ Τμάγε Ῥδοΐ 

8], ἰίθτι ΟΡ (φμία πο οοηιδὲ διιπὲ ἵπ 46 οἰπη ἐὲδ χιῖ ατἰαέοεονμπῖ) Βγτῦ 
(εμηι πο αὐἀπιΐδίὶ οὁ8εηὶ Πάεϊ φιΐὶ αμάξεγαπί) 4] [ τοὺς ἀκουσασιν (ΤῊΡΆ: 
ἀκούσαντας λέγει τοὺς πιστεύσαντας" οὔτοι γὰρ τῷ ὄντε ἀκούσαντες 

ἄν λέγοιντο) .. Ὁ (ἃ 6 Το ατπαΐογιιπι) ΒΥΥΡ ὨΒ 58] των ακουσαντων, 
ΟἸγοά γοὺυς -σαντας... 71. τοις ἀακουσϑεισυν, ἰίοτα ΤΉ ΔΟΥΤΩΟΡ (νίἀ8 δΔηἰ0) 
δίαυο ἰάδιῃ (Νοθδ8βο}. οοπί οὶ τ. ἀχουσμασενὴ ναῚγ ἰπηοτρσοίασὶ Τηάτσί: 

μὴ πιστῶς [τὴν τοῦ ϑεοῦ ἐπαγγελίαν] δεξαμένους - καὶ οἷον τοῖς ϑεοῦ 
λόγοις ἀνακραϑέντας. Ἰίοτη ἔνρ ἐα ἐΐ8 (λὲ8 ἔ δῖὰ ἔχ ἀδτηϊὰ οἷς) φιαξ 
απαϊονγιπὶ ; 

8. εἰσερχομεϑα (Α0 -ροχωμεϑα, Ομγοᾶ εἰσελευσομεϑα, ἔνε; ῬυΥΐτα ἕποτο- 
ἀΐδηναν, Τι οἱ ἐπέγαδίηνιδ, ἰΐδτα ΘΟΡ)ὴ γὰρ (ΑΟΜ 8] 600 οὐν, ΒΥΤ ἃτϑ δὲ) 
ΒῸ" ΟἿὴ τὴν Ρυ | ἔν .. Α οἵη, οὐ ἢ 

4. 109.1δὲ οἵη γαρ (ἰρ6ῃ8 εἐρῆκ, 6. καιτοι)} ἐν (οσὰ 813 ΟΠ χ) τ. μ. τῇ 
εβδομὴ .. Α οἵὰ 

ὅ. εἰ .. Ὀἢ (86) 1238. 8.Ρ6 οἵα .. ἃ 6 οἷ 
6. ο" ευ"ηγγελισϑ. [ δια 6. ΑΟΙ, οἷο .. ς μη δὲ 6. Β0Ε 8] αὖ γα!γ )]Όοηρα μ] 
1. δανειδ (ἴδ Ἀ. 1. Βο)5), δαυεδ (8 ἢ. 1. Ὁ), δαβυιδ: οἵ δὰ ΜῈ 1, 1.| 
προειρῆταν (6) 6. ΑΕ" 4] ἴεσοῖθ ἃ 6 ἔν οῸΡ βυγυϊγ Ἀγγὴ δτθ ΟΥτ 
ἰομη3δ ΟἿγν Τμάστί 1μοἱΥ Βοᾶ, ἰΐθια Β 78. 80. προειρῆκεν .. ς εὐρήται 6. 
ὈΡΕΡΕΣ, δ] }] 85] 4] (δϑῖῃ ἀὐο) διὰ δ] 

8. οὐκ αν .. Β οὐκ αρα, ἃ 6 1μοἱ ποη, ἔ νῃ πιρισμαηι ' μετὰ ταυταὰ ..Ὁ 
μετ αὐτὰ 

9. απολειᾶπεται.. Β απολειται 



γοτδὶ ἀ6ἱ νἱθ, ΟἸσἰβίαϑ ρομε εχ ποβίοσ. ΗΕΒ.4.1. δθὅ 

τισμὸς τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ. 10 ὁ γὰρ εἰσελϑὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν 
αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ 
τῶν ἰδίων ὁ ϑεόρ. 

11 Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελϑεῖν εἰς ἐκξίνην τὴν κατάπαυσιν, 
ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειϑείας. 12 ζῶν 

γὰρ ὁ λύγος τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μά- 
χαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύμα- 
τος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν 
καρδίας" 18 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα 

δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν 
ὁ λόγος. 

14 "Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διδληλυϑότα τοὺς οὐρανούς, 

Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ 
ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συνπαϑῆσαι ταῖς ἀσϑενείαις ἡμῶν, 
πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καϑ'᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 
160 προσερχώμεϑα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ ϑρόνῳ τῆς χάριτος, 
ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήϑειαν. 

10. απο ρΡγ.. Ὁ᾽Ὲ ΒΥΧΡ Ογγίομάξδ Οηγχοᾶ αΑἀὰ παντῶν 

11, 1, σπουδασομεν  εἰσελϑειν .. ν᾽ Ὲ ἃ 6 δα αδελφον [ καταπαυσιν .. 
ΒΥΥΡ ς." δὰὰ ἡμέις οἐε πιστευσαντες | απειϑειας .. Ὁ" ἃ 6 αληϑειας 

(α νεγἹαξε) 

12. ὁ ζω  ἐνεργῆς (ἃ 6 Τμοἱ 4] υναϊέζωπι, ἔ να Ἡϊογ2 4] εβίσας) ὁ. ΑΟΘΈΗΕΙ, 
Δ] αἱ νὰν οἵη νν αἰ γὰΐγ οσηῃ ΟΥβϑθρῖ88 οἰς... Β ἐναργῆς; ΗἰοΥ; δυϊάθη8] 
1, διηκνουμενος, Ὁ δεικνυμένος [ ΡῈ αχρις, ΕΡ᾿Ρμ515 μέχρι ] ψυχῆς ὁ. 
ΑΒΟΒΙ, 8] ἴον θ ΟΥϑ Ἐ8601181.3211. Α(,898. ρ(421 ἘΠ 91 0}}516 Ογγϑδάοτγδθ! ο( 
ΔΙῸ 4] τῶι... ς (6090) δἀὰ τε 6. ΡΕΚ 8] Ρ] (τε Βα πϑῖηοὸ οἵῃ) ἰ οἴ" 
ἐνϑυμήσεως (Ὁ ροτρὶῦ ἐνροιων τε), ἃ 6 ως ΑἸ} απίηιΐ 

18. τ" χρισις [ Αἱ, 8] τετραχιλισμενα 

16. συνπαϑ. ο. ΑΒἸΟΡ Ἢ .. ς πὶ 49. συμπ. ς. ΒἾὉ ΤΡ ἜΚΙ, οἷς [πεσεύ- 
ραμενον (εἴ. ς οἱ ΟὉ΄) 6. ΟΚΙ, 81 Ιοηρε Ρὶ Οτξ ἘΡ᾿Ρ}750' 1010. 1030. ΟΥΥ 
ἴο 949 ἱξρτηδρΡο)] 196.281 ΝΥ γββΘΌΠΟΣΩ,»θ: ΒΡΟΙ]]11 ρίοοτ1δ,238 ΟἾ γτλοβοϑ ΤῊ ἀχὶ 4] 

(:: ἴῃ δυπάθιῃ δβῖπθε ἀυδίο βϑηϑυῃ δίᾳῃβ -ρασμένον δαμι ίζατα. [Ιὰ 

Ἰρβῦμῃ αιποᾶ οἴἶατα ΔΙ1ῸΣ δ. ῬγῸ πεχὰ ἱπορίβ δεοὶρὶ ροίοσδί, ἔϑοϊΐ αἱ 

Βα δι ποτοῖαγ -ρασμένον, απειηδατηοάστῃ εἰ. Αοἱ 9, 20. Δ0 δηίίαυββ 

οἀὰ 4Δ]1ᾳ ουτα ἐπειραΐεν πδὶ δ  ββίταο οοτητηυδίατη εϑί. ΝΒ] νότὸ δὰ 

του δηάθτῃ πεπειρασμένον ῬΥΔΘΘΎΘΒΒΟ τηοᾶο 2, 18. ἱποὶϊῖδγθ ροϊογδί.) 

.. φ9 Οὐ Κκ2 1 πεπειρασμένον ὁ. ΑΒΕ 8] αὖ νάϊ ρδὺο Οἱδ ΟἸἾγχϑά 

τὴ 8] 

16. τῆς χαρντος... νρϑϑᾶ (ἐο8[6 Τοῦτα: ποῖ ΒΌ0110188 ῬΤΟΠΟΙΆΘΗ εἰμι.) 
ΒΥΥΡ 6." δγτὴ 8] ΟἿΣ δὰά αὐτου  ἑλέος 6. ΑΒΟ Ὁ Κ δὶ Αῃμοομδδ,  ς 

8, 1. 
8, 1, 

ὦ, 17 8. 
δ, ἃ, 

10, 32, 



δ06Λ ΗΕΒ.8ὅ,1. ΟἈυϊδέιβ Ροπέξεχ Ὡοδίοσ ἴῃ δ 6 ίθσηι, 

Υ. 

--» ᾽ « Α 

1 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνϑρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀν- 
8, 8. ’ , ᾿ ᾿ ᾿ ; ΄ ΄ τς»; ᾿ 9.9; ϑρώπων καϑίσταται τὰ πρὸς τὸν ϑεόν, ὕρα προσφέρῃ δῶρά τε και 

«ς ΕΣ «- “-- πὲ 

.,15. ϑυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 2 μετριοπαϑεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν 
Α Α Α 

καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσϑένειαν, 8. και δι᾽ 
Α -ὖᾧ ΄-ὖ -Ἰ7Ὄ 

αὐτὴν ὀφείλει, καϑὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσ- 
Δέε - Α “ 

1,31. φέρειν περὶ ἁμαρτιῶν. 4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμῆν, 
Ἔχ 38,1. ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, καϑώσπερ καὶ ᾿Α' αρών. 9. οὕτως 

Α «ε Α 3 « ᾿Ὶ 9 γε -" 9 ᾽ 3 ).ε 

καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηϑῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὃ 
’ . “Ρε5, τ. λαλήσας πρὸς αὐτόν Ὑἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σὲ 

1, τ. 6 ϑὸὼ οι 4 χὰ Σὶ δι ΝΟ ᾿ 5“ νν “Ῥειοοη), «0 καϑὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 
Ῥ ἯΙ λ ὃ ὃ ’ γι Α 5 - « ; “- Α ΓΕ 3 - ; ς 

τάξιν Μελχισεδέκ. ἴ ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις 
Δ ς ’ Α Ἁ ᾽ "» 2 4 3 [2 

τὸ καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὑτὸν ἐκ ϑανάτου 
- “- Ἁ 4 Α 

μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσϑεὶς 

ἐλεον ο. ΟΡ, Δ] ΡΙΘΥ ΡΡ τῆι | Β οἵἷὰ εὐρῶμεν [Ὁ Ὲἢ ἃ 6 οἵὴ εἰς (ροβί 
χαριν ἃ 6 ρΡεγραυηὶ ὦ ἐπυεηέαπιιι8) 

Ὑ. 1. 1, προσφερει] τε ὁ. ΑΟὐ (ἴτε δωρα)εκι, 8] αὐ νὰϊγ οὐ 8.τΡ 

ἘΡΙΡᾺ 760 ἃ] τηὰ.. Πμἢ οἵη δ. ΒΡ γαϊτ (ηος ἴἰ στρ οἷς. Ὄχρυΐίτα τε, αἱ 
ἔετο 81) 

ὥ. ἐπεὶ και... Ὀἢ καὶ γαρ, ἃ 6 φμοπΐαπι 

8. δὲ αὐτὴν ο. ΑΒΟἾΌ Δ] ΒΥΓῸΙΓ (Ἰοπὶ ἃ] νά: ἤνρ οορ φγορίεγεα; ἃ 6 
φγορὶ. τἰϊαπι) Ογν ΟἸγιαοβοῦ Τηαγιῖ.. ς δια ταὐυτὴν ο. ΟΥ̓ ἜΚΙ, Αἱ 
ὈΙοσ ΒυγΡ τ Ομγθὰ Τμάτι δὰ ἢ. ]. ἃ] (εἴ. δια τουτὸ οἱ δ᾽ἱἴον 165) [1» 
ὠφειλει [ ἑαυτοῦ ς. ΑΟῸἜΚΙ, 8] Ρ]6Υ ΡΡ ρμὰ .. [1 αὐτου ο. Β0"219." 
8.16ο1 17.160[ [περε Βες (6) ο. ΑΒο Ὁ" 11. 81. 41, 18. 118. ΟἸγπιοβοΣ 
863 Τμάγι! .. ς ὑπὲρ δ. ΟΥ̓ Ρ ἜΚΙ, 4] ρον ΟἿ Τάτ δὰ ἢ. 1]. δ] 

4. δ" οἵὐκ τις (Β βαργα ᾿ἴποϑῖι δ Ὀο6) .. ὈΕ 8] ροϑὲ λαμβ.  αλλα «. 
ΑΒΟ ΕΚ 8] Ἀ] ΡΡ τι .. ς (ΞΞ- ΟὉ 52) δὰἀ ὁ ο. ΟἿ 41 τῶι Οοπϑὲ ΟγΥ 
δάοτϑτὸ Τηάγὶ ΤΏΡ 41 (οὔ, 41 Ογνὺ Τμάγι 4] αλλ ὁ) [ καϑοσπερ ς. 
ΑΒί(οἾ νἱὰθ ῬΟΒΕ ΟΣ τὸ (Ὁ " δὶ οἵῃ καὶ) θδιῃ .. η καϑῶως ς. οὖν ἀϊγ (ᾳποὰ 
δὶ τηΐπαβ, οὐ 16 ρἶ8β86 βίδίπθπάππι εβδὲ καϑωσπὲρ δΌβαμα καὶ)ὶ ΟἿγ ἵῬχο- 

οορθδϑὶ  ς καϑαπερ α. ΟΥ̓ ἜΚΙ, Δ] ᾽ν Τηάτι Ῥμοίπιϑηϑ,13 4] | 

ααρων Ως. ΑΒΟΘΕΚΙ, 8] Ρ] ΡΡ μιὰ... ς (ΞΞ- 6 52) ργβϑϑι ὃ οὃ. τηΐῃ Τματὶ 

δ. Καὶ οἴῃ οὔτ. κ. ὁ χε] γενήηϑηναν (ἢ 4] τὴῦ γεννηϑ.) .. Α 11. Ογγθγηη3 
418 γενεσϑαι (ῬΉγΥθ91108 γεγῃϑῆναν παρὰ ᾿Ἐπιχάρμῳ καὶ ἐστὲ δώριον' 
ἀλλ ὃ ἀττικίζων γενέσθαι λεγέτω) 

6. ἐν ἐτέρω .. Ὁ᾽Ὲ δἀὰ παλιν μελχισεδὲκ (ἰΐοτη ἃ οορ - ἄδο, ἢ - ἀελο Ββοὰ 

ΔΙ] - ἀ66 Ὁ) .. Α (1ΐ6πὶ ΟἸστιοδι αθίᾳαο αὐ νὰ) μελχισεδὲεχ (ἰΐοτῃ 18 
Α Ἷ, 1.; 8608 ΑἸΐδὶ - δέχ), νᾳ (οἴ. δ ἔα οἷο) - ἀδοὶ 



ΜεοΙοβίβθαθο δἰΐοσ. ΝΟ διρ] 8 186 πο08 ἰαναί. ΗΕΒ. θ,2. 507 

2. Α - 2 ᾿ τ 
ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, ὃ καίπερ ὧν υἱός, ἔμαϑεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαϑεν 

Α ς Α Β᾿ - 

τὴ» ὑπακοὴν, 9. καὶ τελειωϑεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ 
σὰν Υ̓ ΄- -᾿ 

πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 10 προσαγορευϑεὶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Α τ »- 

11 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ 
" ’ -» ᾿ »- ν Ν 2 ’ γψωϑροι γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 12. χαὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδά- 

σκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα 9. «, 5. 

τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ ϑεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν 1 0. 8, 3, 
ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς. 18 πᾶς γὰρ ὁ μετέχων 

’ ἦ ’ ’ ’ , » Β. ’ 
γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν᾽ 14 τελείων 
δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσϑητήρια γεγυμνα- 
σμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

γ]. 

1 Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τε- 

λειότητα φερώμεϑα, μὴ πάλιν ϑεμέλιον καταβαλλόμενοι μδτατοίας 
ἀπὸ νεχρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ ϑεόν, 2 βαπτισμῶν διδαχῆς; 

ἐπιϑέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰω- 

Ἴ. ος .. Ὁ" δὰἀὰ ὧν | τε (οχρσίπι δἰ. ΒΥΥΡ) .. Καὶ 8] ὁ (Π6 0 ΟΧΡΤ ἴδ νᾷ ΟΡ 
ΒΥΥ 6[0) [ νυ" ακοιυσϑεις : 

8. αἀφ.. Β απ 

9. πασιν (68. ΟἸτοᾶά ΑἸ} Ομ) ἢ. ]. 6. ΚΙ, ἃ] ἰοῆρθ γ»ὶ Τπάσγιῖ πηι 
Οοο.. αν' [μη ροβί ἐγεν. 6. ΑΒΟΡῈ ἃ] [ογοῖθ 1{ νῷ οορ βυγυῖ 4] ΟΥΥ 
ΔΏΔΙΒ 10. ΟἿΥ Τμάτι Δ] (:: δ΄ πϑῆγοὸ 06 6Χ]Ο60 Ρυ]Βυσὰ αἰδοῖ; οοπίγα 
ΨΘΙῸ υὐδὶ 5[11}} τηοὰο ροδβίροβιίασα οβὲ, αυοᾶ γάτο εϊ, γμ]ογυαιθ 

ΑἸ Ἰθδτ τηδηῦτα Β0Ὀ 11, αὐ ᾿ς 7, 85ὅ. Ιο 16, 18.) 

11. ν"(ΕἼ2) καὶ περὸ | Ὁ οἵ ὁ 
12. τίνα: 5ῖς οἱ. ἴξ νῷ ΘοΡ βυγαῖς 4] Ηΐον Απᾷ 8], ἰΐζοηῃ Οὐ (μα θοῦ δηΐτι, 

αἱ οἷ. 81 ΒγῪΡ τοῦ, διδασκεσθαν τινα), ἰἴθπι ΟὉ1, θἴο ααΐ δηΐθ τινὰ 19 ΓΡ4), 

ἰΐθιπ ὑτὸ δοοθηῖΐα δἀροβίίο ΒΚ, οἵ αὐ νὰϊν οοτγίθ ρ]Ὲῦ .. Τῃ τινά 
(ἴα Οδο) .. 67." οὔ] Ὁ" 8] λογων (ἃ 6 νεγδογμπι; ἴ νᾷ ϑεγπιοπθπι) [ οὗ 
ας. ΒΡ 17. ἢ νῷ οορ Οτϑ Ογτϑάος Ομυμο503 Αὰν Βοὰ .. ς ῃ Ἀτϑϑῖι 
καὶ ς. ΑΒ᾿ΡΈΕΚΙ, ἃ] ῥ]8γ ἃ 6 βυταὶτ 4] ΟἹ οπιῖ Ὑβάτιί 4] 

18. δικαιοσ. .. Ὁ Ε" (ἰξ νῷ οἷς) δάὰά ἐστιν γαρ.. Ὁ Ὲ" ἃ ὁ δά ἀκμὴν 
(αἀδιιο) 

ὙΙ. 1. λογον ..1, Δα ἃ λοιπὸν [ Ὁ'Ε 8] ΒγτΡ φερομεθα 
9. ΡΒ" 41] βαπτισμον | διδαχῆς ο. ΛΟΡΕΚΙ, οἷς (48. διαδοχῆς) .. μὰ 
διϑαχην α. Β (ἃ ἀοοίγίπαπι, 8 -πα)  ΒῸ" οἵα τέ 860 (864 Θχρτ ἰξ νῷ 6ἰο)} 
ψέκρὼν .. ἢ χειρῶν 
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1ως 4,15 ψίου. ὃ καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ ϑεός. 4. ἀδυνα. 
τον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισϑέντας γευσαμέγους τε τῆς δωρεᾶς τῆς 

, ε Α 

ἐπουρατίου καὶ μετόχους γενηϑέντας πνεύματος ἁγίου ὕ καὶ χα: 
-’Φ ειὦ “«- 4 

λὸν γευσαμένους ϑεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, θ καὶ 
παραπεσύόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν», ἀνασταυροῦντας 

᾿Ξ “ ΕΣ “ιν ες 
ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ παραδειγματίζονεας. γῆ γὰρῆ 

“- - 4 

πιοῦσα τὸν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ τίκτουσα βο- 
τάνη» εὔϑετον ἐχείνοις δι᾿ οὗς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλο- 
γίας ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ᾽ ὃ ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδύ- 

« - 

κιμὸς καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 
’ "  ἐἉ 3 ’ ᾿ , ΔῸΣ "» 9 Πεπείσμεϑα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχύ: 

μενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ ϑεὺς 
- ς “- - τ ) 

1 ται, 8. ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασϑε εἰς 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦξτες. 

11 ἐπιϑυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴ» αὐτὴν ἐνδείκνυσϑ αι σπουδὴν 
2 - ᾿ , 

πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 12 ἕνα ρμιὴ νωϑροι 
’ Ἁ Α - , , » , 

γένησθε, μιμηται δὲ τῶ» διὰ πιστεὼς καὶ μακροϑυμίας κληρονο- 
᾽ ᾿ 3 ’, - Α 3 Α 3 ᾽ « 

μονντῶν τὰς ἐπαγγελίας. 18 τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος 0 

ὁΟΔ,Σ, 16. 1, Θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὥμοσεν καϑ᾽ ἕαν- 

8. ποιησομεν ο. ΒΚΙ, 8] Ρ] ἰῦ νῷ Ὀδϑ) οορΡ βυγυϊγ 4] ΟἸ στόμ 4] ΑτὉ 
ἃ] .. αν΄ -σωμιεν 6. ΑΟΌΕ 8] μ᾽ ι839 Αγ ΟἸιγῦοδ. Τηάγνί Ὅτ (:: δὰ 
φερωμεϑα Δεσοϊηπηο ἀδίυτῃ ; -σομὲν ν6͵Ὸ διδπι νἱτὶ ΔΌΘΥα να) [8] 

ἐπιτρέπει 

4. Α γενγγηϑεντας Σ 
ὅ. δυναμ. τε μ. ανῶνος .. Το οεσίάοπίε ἴαπι αεὐὸ (δυναε ετι μελλ. αι.) 
6. Ρ" παραπέσοντος Ϊ ὉῈ παραδειγματιζοντες 

1. ἐπαυτῆς .. ΒΔ] ἐπ αὐτὴν, Αἱ ἐπ αὐτὴ ] πολλακις ἢ. ]. 6. ΒΡΕ 54] 
ἃ ὁ (βυγαῖγ οὸρ Αἱ ρέμυϊαπη υϑηϊοπίθηι 8106 7 86 [6απὶ] υἱοῖδ. πιιιεῖθ) ΟἸ τὶ 
(ΟΥ; ροβὶ υέτον, 2 ὁπ|)... ς δῃΐα ἐρχ. δ. ΑΟΚῚΙ, 8] ΡΙῈΣ ἢ νρ Ερὶρῃβ 
δἰ τὰ Ὁ 120." ἃ 6 ἢ νᾷ 8] οἵὰὴ καὶ 866 | ΡῈ" 41] δ ΤὨΡὮ οἷ τοῦ 

9. κρεισσονα 6. ΑΒΟΡ ἦ, 8] τὴ .. ς -ττοναὰ ὁ. Ὀ᾽ΓΚ δἱ }} (7, 7. οἱ δ] 10] 
ὍΠΟῸ ΟἿηῖ -ττ-) 

10. της αγαπὴηᾷ ς. ΑΒΟΡ ΕἾ Δ] ογοἷ0 ἔξ νῷ ὈΔΒΙὴ ΒΟ ΔΤ δγθ δϑίἢ 
ΟἸγ" Απιοο τῆ ΤΉΡΕ (Ογν κόπου ῥτὸ εργ.) ΗἾοΓ .. ς (ΞΞ 6" 52) ργδϑῖι 
τοι χοποῖι! ο. ὉΛ ΚΕ Κ 8] Ἰοῃβε ρὶ δορ 4] ΟἸτἷ δἱ (:: ὁχ 1 Το) | ἧς 
.. Β ἢν ] διακονοῦντες .. θ" διαχουοντες (ἃ 6 ἐὲ ατιἄέηιι8) 

11, ἃ ἐνδιγνυσϑαιν, ο ἐνδειγν. (Ὁ" ἐνδικν.) 

12..1, Δ] γοϑρον, αἱϊ ἴδτὰ ὅ, 11. δια .. Ὁ" Δ] δἀὰ τῆς  μακροϑυμιας .. 
Ὁ" -θυμουντας | Καὶ οἴὰ τας 



Β468 οὖ ᾿υδἱυταπάμππηι ἀο]. ῬγΘΘΟΌΣΒΟΥ ποβίου. ΗΒ. 6, 20. 569 

τοῦ, 14 λέγων Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πλη- 
ϑυνῶ σε 1 καὶ οὕτως μακροϑυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 
10 ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζοτος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης 
αὑτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος 17 ἐν ᾧ περισσό- 
τδρον βουλόμενος ὁ ϑεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονύμοις τῆς ἐπαγγελίας 
τὸ ἀμετάϑετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἕνα διὰ 
δύο πραγμάτων ἀμεταϑέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασϑαι ϑεόν, 
ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προ- 
κδιμένης ἐλπίδος, 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆν 
τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσμα- 
τος, 20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν» εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 

18. ομοσαν..1, ἃ] ὠὡμοσαν 

14. ἐν μὴν 6. ΑΒΌ ῈἙ 8] Ὠϊὰ δι, ἰΐθα οὐ τ Λὐ δὴ γοβυϊαοσὶν μὴν ὑΤῸ 

μή ἨοῊ 8818 οοσίπτω 888 ἰἰδ νάϊ; εὸ σαχίθ ποη δε ρ ἐν," εὸ μη, ἃ τς 
ΑἸ 8] πῖβὲ (:: ἐν μὴν οἱ. ἤθη 22, 17. ἃ οὐ 'πὸ Η]6ῈΣ δἰ τΐᾳ ργυδϑῦθϑηϊς 
Β ἰδ) .. ς 49. ἢ μὴν (ι" ἡμῖν) ς. τ,Κὶ Δ] αὐ νάϊἐχ Ἰοηρθ6 Ρ] ΡΡ τυ (μοῃ 

ΘΧΡΙΪΠῚ ΒΥ ΟΡ; ΒΥΤΡ οογ16) 

1δ. ουὑτως .. Κ᾿" 8] ουτος 

16. μὲν 6. ΟΡ ΕΚΙ, 84] ἴοσθ οἵη ΟἿσ Ὑπάγὶ Πθδπὶ ἃ] .. 6109 1.2 οἴῃ α6. 
ΑΒῸἢ 47. 52. ΟΥγβΙΔΡΆΤΙ (η6 6 ὀχργίτα ἰξ νῷ οἰο)] καὶ πασῆς αὐτ. αντιλ. 
(οὐ κΡ" ἀντιλ. αὐτ.}) περ. εἰς βεβ. ο ορκος: ἃ δογτιρίθ εἰ οπιπέφιδ 60η- 
ἰγουογϑὲα οογιπιὶ ἴῃ οὀϑοετυαΐϊοποπι ἱυγαπάππι ᾿ϊογυθηϊέ 

17. ἐνὼ... Ὁ" ἐν τῷ Ϊ Β περισσοτερως (ἃ 6 ργίπιμηι, ἔνε αδιπααπίνιδ) ] 
ΡῈ δὶ ἃ 6 ἦ8] ο ϑε. βουλ. [ἃ 41. 118. ΤΗΡΗ ἐπιδεεξασϑαν 

18. δια... Ὁ" μετα  ϑέον α. ΒΡΕΚΙ, 8] Ρ]6σ ΕΠπιβἀεταδῖδ. 464 ΟΥγΒτ 146 Ῥῃρΐ 
ἸΏΔη3,135. 4] τὴῦ.. ΑΟ 8] Επβμιδιτ1 ροερ88ὅδδ ΟΥΥΒΙΔΡΕΊΙ ὨᾺ ΟἿἦ Τηατί 
ΟἸγοη 0 ργβοπὶ τὸν ΚΙ, ἃ] ΟΠ σιθοβοδ ἐγομὲν [ καταφυγόντες .. 81] τὴὰ 
ΟἸγΙΟ5ΟΊΝ ΤῊγι; -φεύυγοντες 

19. 0Ὲ Αἱ ἐχωμὲν [ ἀσφαλὴν (πῃ -λήν 6Χ ταϑίδρ] βίο) ὁ. σθῦ .. ς 49. 
-λὴ ς. ΒΡ ΕΚ: οἵα (:: δε: αβιλοαϊ ἔογταδθ 8] αυοῖΐθβ ἰῃ οἀὰ ῥδο 
ἱηνοηϊυηίατν, αὖ ἀστέραν Μο 2, 10 ἴῃ ὁ χεεραν Μί 9, 18 ἴπ 1, Μιὶ 12, 18 

οἱ 1ς 6, 8 ἴῃ τιΐπυδο Μο 1, 41. ἴῃ δ΄ αἱ Μο 8, 1 ἴῃ αἴ] 4] Ιοὸ 20, 28. 
ἴῃ Α αντιοχεαν Αοἱ 6, ὅ ἴῃ ὁ διαν Αοἰί 14, 12 ἴῃ ΕΘΗ 8]1184 νέρέαν 

Ηςε 10, 21 ἰη 1, ἀρσεναν εὐκοναν μῆναν Αγρος 12, 18. 18, 14. 22, 2 ἴῃ α 
υγιην ἴο Ἴ, 28 ἴπ 1, συγγένην Ἐο 16, 11 ἴῃ Αὐ" μονογενὴν ΗΘ 11, 17 ἴῃ 
Ὁ" δειχϑεένταν Ἠθ 8, ὅ πῃ ». Θιυΐδθαυβ εχ (θυ "18 Βοααΐίαγ, ῬΔΒΒΊ ΤΩ 

νἱὶχ ἀπθϊατη 6886 ααΐῃ 6χ ΓΟ οσο δὰ βυχοτγίηϊ, 811. πο 168 Ὑ6͵Ὸ δηΐϊ- 

αυϊδβίιηδο δβογὶρίασϑδε σγοϊϊαυΐδβ υἱὰθσὶ ροββδθ. Ῥγορίδσθα ῥ᾽ συ 49 

ΘΔΒ ἃ ἰθχίῃ ΔΥΟΟΓΟ οδαίαμῃ 86 προοδβαγίατηῃ οδί, πἰδὶ αυοὰ οἱ Αοἱ 14,12. 

οἱ ΒοΟ 'ρβο 1060 ὑγῦδε οοίοσγίβ γοοϊρίϑη ἀδβ8 6580 ἰθδβιϊαα βυαυϊίαβ οἱ 

σοῃβίϑηϊα Ἰοσατη ποβίγασισ ογ  ἰσασαιι δυδάοηξ, (Οοίθγυϊα οἰυδάθηι 



5 ΗΕΒ.7,1. Μεοϊοδίβοάθο Αθγαμδῖμο τηϑῖοσ [,6ν] 5618. 

ΥΠ. 

τ ᾿ - - 
“05 14, 15... 1 Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς «Σαλήμ, ἑδρεὺς τοῦ ϑεοῦ 

τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿ΑΙἰβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς 
- δ Σ» ’ 2 ἢ τ " , 5» " ’ .. τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων 

- ͵ 

ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, 
[ 

ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης, ὃ. ἀπά: 
4 [4 - [ 

τωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλύγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος 

ἔχων, ἀφομοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ 

διγνεκές. 
- τ τ 3. 4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκάτην ᾿Α΄βραὰμ ἔδωκεν 

- 4 -« φ Α 

ἐκ τῶν ἀχροϑινίων ὁ πατριάρχης. Ὁ καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 42ευεῖ 
4 « ’ ’ 3 ᾿ μὰ 3 “- 3 " 

ὁΧτ 18, 1 ...77} ἱερατείαν λαμβάξοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῖν τὸν» λαὺν 
᾿ Α ’ -φ᾽ κΨ ᾿) 2 " 3 “ [4 ϑ' 

κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξέ» 

ΒΟΥΪρτιγαΘ. ΘΧΘΠΡ]ἃ 6Χ ᾿ὩΒοΥρ(ΙΟΩΙ 8 Ροϑὲ 8]1108 οο]Ἱαρὶς Μυ]Π]Δοῖ 

Οταπητ δε κ ἀογ ρου. δ ] ρΆΥβρσ. ρΡ. 22 οἱ 162. Αϑοϊϊοδιη 6886 οχ δῃϊ,- 

αιι18 ρτδιητηδιοῖβ Μδί δα Αὐϑῇ. στ. ατδιημ. Ρ. 389. ποίαϊ.} Β χατα- 

πετασματος 

20. τῷ .. Ὁ "ΕἾ ἃ 6 δὰ χ: 

ΥΠ. 1. ἃ μελχισεδὲχ. Οὗ Δὰ ὅ, 6. | τοι' υὑψεστ. ο. ΑΟΌΕΚΙ, 8] Ρ] ΟἸδπι 
Επυϑἀθπι87ὅ 4] ργὴ... ς9 (πο ς ΘΟ 532) οἷὶ του α. Β (δογίϑ [ἴα οἱ. Μαδὴ 
Δ] αἱ νάϊτ τὰ [ ὁ συναντ. α. ΟὟ, 8] υἱὐ νάΐγ ὑ]ῈΥ.. Τζ ος συναντ. (6. 
ΑΒΟΓ ΕΚ 81 Ὲ" 61. ἀ 6 δἀὰ ἴῃ πε καὶ αβρααμ (61. οτῃ) ευλογηϑεις 
υσε (01. απ)ὴ αὐτοῦ οτΐβ80 αβρ. 84 (οαϊὰ8 Ιοο0 ἴῃ Ὁ ΥΥ  βίθηϊο αὐτῷ 
Βουϊρίατη ἔμ 886 υἱϑάτη οϑί; (416 αἱὰ δαξιΐ88β8 οοσία οχ ἃ νϑυιϑίμ τ] Αΐ, 
αὉἱ οϑὲ: ομὲ οἐ ἀδοΐπιαπε οπιπίμηι ἀὐοϊϑιξ οι) 

2. ω..ὉἘ0Ὸ Ὀ᾽Ὲ" οἵχ απὸ (ἰΐοτῃ ἰΐ νᾳ ἀξείπιαπι [- πα 8] οπεπιέμπι) [8 παν- 
τος Ϊ δὲ καν .. Καὶ 8] Δ]ἴαᾳ ἔνρϑθδᾶ δα οοὸρ οἵὰ καὶ, ἰΐοσ:ιῃῳ Ὑμάτέ δὲ, 49. 
ἃ 6 οἵχὴ υἱγιαηα 

ὃ. ἀφομοινωμ. 6. ΟΕ, 8] .. ς πῃ ἀφωμοιωμ. 6. ΑΒΚ 8] υἱ νά γ Ρ]οΥ 

4. Ὁ" ηλικος [ὉΓῈ" Θ7."" οἵὼ οὐτος [ καὶ 6. ΟΡ ΕΓ ΕΠ, 8] αὐ νἀ ἐγ οὔπη 
ἔνᾳ (εἰ. ἔα" ἀοπιία ΒΔ1]) ΒΥΥΡ 81 Ογσδίδρθδ ΟἿν Τμάχέ δ δ] Αὐρ 
Βεά.. ῃ οἴῃ 6. ΒΡ "Ε" ἃ 6 δ ἔχ" (0] 4] ῸὺΡ Ὀδβῖὴ βγγ[α 87. 78. 110. 
ΒΡ (ἔνᾳ δ] ἀδάϊὲ ἀξ ρταεοίριῖδ Α4ὅτ.) ἐδωκ. αβρ. [ ΑΟἾ, 81 ταῦ ἀκρο- 
ϑηνίων, Β' ἀκροϑινειων 

ὅ. λευεν ς, ΒΟῸΣ 8] .. ς μὴ 49. λευο 6. ΑΡΡο ΚΡ ἜΚΙ, 4] [ ἑερατειαν ς. 
ΒΟΚΙῚ, 8] ὈΙΘΥ .. ΑῬῈ 8] έρατιαν Ϊ αποδεκατοὺν ς. Β.".. ς Τζπ (ἰσιο- 
ΤἈΏΒ Ὁ") -τοῦν ὁ. ΑΟΡ ΘΙ ἜΚΙ, οἷο (:: οὗ ΜῈ 18, 82. υὉὶ δά Β δοοραϊε 

Ὁ Οδηίδρείς αὐ ἢ. 1. Ὁ ΟἸδγοιι. Εχ ἱπβεσίριίΐομθ ἂρ Κυᾶροσν 1. 1. καὶ 83. 



Ιάτὰ Ῥσοὸ οσάϊηθ Αδγοῃὶβ οσᾶο Μοιοηϊβααθοὶ. ἨΕΒΒ. 7,186. 571 

’ 3 - 2 ὦ 3 

λυϑότας ἐκ τῆς ὀσφύος Αβραάμ᾽ Ὁ ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ 
αὐτῶν δεδεκάτωκεν τὸν ᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγδολίας 

3 λό γι Α Α ’ 3 ’ Δ.» ς Α - , 

δυλογηκεν. { χωρις δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοὺ κρείτ- 

τονος εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποϑνήσκοντες ἄνϑρω- 
σοι λαμβάνουσιν, ἐχεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 9 καὶ ὡς ἔπος 
δἰπεῖν, διὰ ᾿ΑΙβραὰμ καὶ “:ευεὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται" 
10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἥν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ 
Μελχισεδέκ. 

5 1 ’ - - 

11 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς “Ἰευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ 
᾿ ᾿ Σ᾽ Σ » ὔ 

λαὺς γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς νενομοϑέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασϑαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Αα- 
ρὼν λέγεσϑαι; 12 μετατιϑεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης 
καὶ νόμου μετάϑεσις γίνεται. 18 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυ- 
λῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ ϑυσιαστη- 

οίῳ᾽ 14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν», 
, κα ᾿ ΝῊ: , ων τον 9, 7 4 

εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν ωῦσῆς ἐλάλησεν. 10 καὶ περισ- 
᾽ Υ ’ ’ 3 2 ᾿ ᾿ ς ’ ᾿ 

σότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ 

ποίαίαιμα 68 στεφανοῖν ἰίοηα ζηλοῦν ἐΧ οοἂ γα δὰ Ιρῃ ΘΡΡ ἃρ τϑδβ- 

861333) τοῦτ᾽ ἔστιν .. Β βυρρίοἴαπι ἴῃ τὴς μαρϑὲ Ὁ" οσφρυος (ἃ 6 
δθηιῖη 6) ᾿ 

Θ. τὸν Ὁσ ὁ. ΑΓ οὐ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρθ γὶ ΟἿγ Ὑμάτι διὰ 4]... αὐ ἴῃ 
οἷ 6. ΒΟῸ 8] μ]υβὅ Ϊ εὐλογῆκεν δ. ΒΡ ἜΚΙ, 8] Ρ]6Γ ΡΡ ταῦ, ἰΐθῃι ἴῃ 
ηυλ. ο. Ὁ 109... ΑΟ 415 ΟἿγ ευὐλογήησεν (Α 813 ηυλ.) 

9. οἴ" εἰπεν (ἃ 6 δὲ φμεπιαἀπιοάμηι ἀΐσαπι) [ διὰ ς. ΑΟΡΡἜΚΙ, οἷο .. Τα 
δὲ ς. Β0" 8] | λευεις 6. ΑΒΟ (ΒΟ - εἰς, Α - ἐς) .. ς λεὺυν (οἾδ" -εὖ 6. 

ΟἾἾΘΕΚΙ, 8] οοχίθ Ρ]ῸΓ 

10. ὁ ὁ. οὐ ἜΚΙ, 8] Ἰοηρ6 Ρ] ΡΡ πιὰ... ἴζπ ὁπ ὁ. ΒΟ Ὁ" 815 ΟἿ 
11. εἰ.. οἱ» 4] η] λευεντικ. 6. ΒΡΕ «- ς μὴ 49. λευντικ. ς. ΑΟΚΙ, οἷο [ ΕΣ 

αἱ νερυσυνῆς, ἰΐοτα ἱπέγα [ αὐτῆς (6) 6. ΑΒΟΡ "Ἔ" 8] Ρ]υβδ Ογγδίδρμδ, 
ἰΐοτα δὶ τῶι ΤΡ αὐτὴν .. ς αὐτὴ ς. ΡῈ ΤΕ 4] Ἰοηρ8 Ρ] ΡΡ τὴῦ (ὁ. 
ἐν αὐτὴ 164) νενομοϑετηταν 6. ΑΒΟΡ" 8] ρ] 85 ΟΥγδίδρα,. ς -τῆητοὸ 
ο. ΡἜΚΙ, 8] ΡΙῈΥ ΡΡ τὰ (δ. ἐνοκοϑέτητο 166) τις (Ὁ δ" ἡς) .. 
ὈἾῈ δαὰ γαρ 

12. ΕῚ, 8] ἑεροσυνῆς Ϊ Β Οτὰ καὶ γΟμβίοι! 

18. τ" λεγε [ προσεσχήκεν 6. ΒΡΕΚΙ, οἷο (ΤΒΡΗ: τοῦτ᾽ ἔστι προσέστη. 

Οες: ἢ προέστη νοήσεις ἢ προσέσχεν) .. Ο6΄ προσεσχεν ς. ΑΟ 1] (11. 
μέτεσχεν) 

14. π. νερεων ουδ. (68) ς. ΑΒ0 Ὁ Ἔ 8] ἰδ νῷ 60Ρ ΒΔῈ δττὰ Ογγεῖϑρῃ Ομγοδᾶ 

οὡς ουδ. π. ιερωσυνῆς ς. ΟὟ" (πε. ε. οὐ.» ἰΐθπι Ὁ Δ2) Ὁ ΛΓ οΌκΤΕΙ, Δ] ΙΟΏρΘ 

Ρἰ βυγυῖγ 4] ΡΡ τὰ [μωυσῆς 6. ΒΟΚ 8] ρ]... ς (Ξ- αὐ ὃΖ2 56ἀ π0}18 ἐδῦββϑ 

τοἀάϊι8) μωσ. ὁ. ΑὉΕΙ͂, 8] οογίθ ῥτὼ 

σι Ὁ 



53 ΗἨΕΒ.7, 18. Ομ τι ϑίαθ ροπίοσχ ποδέθσ 1 δοίοσῃθμ, 

[4 Ἂν ’ 

ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 10 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρχινῆς 
σῬετοθί110),4.7ζἩέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. 1 μαρτυρεῖται 

1, Χν1. 
8, 8. 

γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς δἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
18 ᾿4ϑέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὺ αὖ 

τῆς ἀσϑενὲς καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὃ νόμος, 
ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγέζομεν τῷ ϑεῷ. 20 χαὶ 
καϑ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρχωμοσίας, -- οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 21 ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος 
πρὸς αὐτόν "Ὥμοσεν κύριος, καὶ οὐ μεταμεληϑήσεται «Σὺ ἱερεὺς εἰς 
τὸν αἰώνα᾽ -- 22 κατὰ τοσοῦτο κρείττονος διαϑήκης γέγονεν ἔγγνος 
Ἰησοῦς. 28 Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ ϑα: 
γάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν 24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην, δῦ ὅϑεν καὶ σώζειν εἰς τὸ 
παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾿ αὑτοῦ τῷ ϑεῷ, πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

15. τὴν .. ΒΟΙΠ 1, ομοεώωτητα 

106. σαρκινῆς ε. ΑΒΟ ΟὟ, (δ Ἡ ἴῃ {ἰΐα]ο υδὶ εδὲ ὅτυ παύσεται ἤ τοῦ 
ἀαρ. ἱερωσύνη ἡ ἐπὶ γῆς οὖσα᾽ ἵσταται δὲ ἡ οὐράνιος ἡ χὺ ἐξ ἑτέρου 
γένους, οὐ κατὰ σάρκα, οὐ διὰ νόμοι' σαρκένου) ἃ] ρτα Ὠίοπδ1οχ ΟΥγβίδρα 

ΟὨγῖλο80 ὅ (ἴῃ Βοπι. 19.) δι .. ς (ΞΞ-6 Ὁ) -κχῆς 6. σθουτ ἘΚ ἜΚ δ] }] 
Ομγοπί ΤῊ γί δὶ (:: ἀπ ἰΑυ] ποααῖὲ φαΐῃ αἰτααὰα ἔογίηα Δ ροβίοϊοσθμι 

ϑοίδίθ δα πάθην ἴῃ βδηβαπι Δα μΊ ἰΐα 811. ΟΥ̓ Βο 7, 14. 1 ὁ 8, 1.) 
11. μαρτυρειται (60) 6. ΑΒῸ Ἔ" 8] ρ] 8δ 600 588 Ὀδβῃι 81 ΟὙγεῖδρα δὲ 

ΟἿν ΤῊΡΒ .. ς -ρέὲ 6. ΟΕ ΕΙ, 8] Ρ]6Υ Ὑπάτί 8] συ... Ὁ ΓΕ ΤΕ αἱ 
ἔογοδ νν τὴ δαἀὰ εν 

18. Ὁ" προσαγουσῆς 

19. Ὁ" ἐπεισαγωγῆς | Α 81. εἐγγιζωμεν 

20. γ᾿ ΕΡΕ"3) 8] ἃ 6 ΒυῪΡ 8ΔὉ ορκ. δὰ ορκ. ἰγδῃβι πὶ [ 1, 4] ορκομοσιας 
Ὁ158, ἰἰθτηηπθ ν. 84 δὲ νυ. 38. 

21. μετα ο. (ΒΟ μετ) ῬΈΚΙ, ἃ] υἱ νάϊτ ἔδσγθ οὔθ (130. δι᾿) ΕΠι8άθμὶ 816 
δι αἱ... πῃ μεϑ' 6. ΑΒ ΟἿΥ ΟΥτθγ 4. Τηάτίὶ | Β (εογία βῖς Μαὶ) 
μεταμελημϑήσεταν ] ς (609) 1ωη δὰὰ ἴη ζ, κατα τὴν ταξιν μελχεσεδὲκ 
ὦ. ΑΡΕΚΙ, 8] ΗΙῸΓ ἃ 6 ΘῸΡ Βυγῦγ 4] Επβάθσῃ 816 ρ(468 (ἢν Τηδγέ ΟἸγοηϑ 
8]... οἵὴ 6. ΒΟ 17. 80. ἤνᾳ (οἴ. δαὶ ἥι ἀθιπϊὰ 10] 87], βορὰ πο Β4] 8]) 
β8 ἢ) ὈΔ81ὴ δύ πὶ Αἴ Βρὰ 

22. τόσουτο ὁ. ΑΒΟΒ" (-το) 8] Αἰμβοά. ς τὸν ᾿ς. ὈΛἜΚΙ, 8] Ἀ]ῈΓ ΡΡ μια. 
Ῥχαρίθσοδ 5οῦ Πδπὶ δαὰ καὶ [14 109. τ’ 

38. γεγονοτες ἢ. 1. α. ΒΙ, (ΚΕ 011) 8] αἱ νἀ τ οχὴῃ ἢ Υ οορ ()}ποὲὲ διεπὲ 8αδον- 
ἀοίεδ ρζμγ 68) ΒυΥΡ (βγυ!)θθγ6)ὴ 4] ἘΠ18 ἄθτι 816.464 (ἢ γ Τῃάχι δίῃ δἱ... 18 
Ροβί ἐἐρ. 6. ΑΟΡΕ ἃ 6 Οὐγϑάογ 485 β(ῃθεί Τά (ΟἩ γτηοβοΣ 

24. ἐερωσυνὴν (1, Α] Ἐπιβάθταάθε 4 006.).. ὈὉ τἐρατιῶν 



ὉΙΔΩΣθῸΒ του θὰ 8 τηδίοῦ, ροτϑοϊαβ, οδϑὶθϑίΐβ. ΗΕΒ. 8,5. δὅ78 

20 Τοιοῦτος γὰρ ὑμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, 
ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν», καὶ ὑψηλότερος τῶν 
οὐρανῶν γενόμδνος, δ΄ ὃς οὐκ ἔχει καϑ᾽ ἡμέραν ἀνάγκη», ὥσπερ 
οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν ϑυσίας ἀναφέρειν, 
ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ᾽ τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέ)- 

καρ. 28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καϑίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας 
ἀσϑένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς 
τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

ΥΠ|. 

1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα 
ὃς ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρα- 
ψοῖς, 2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληϑινῆς, ἣν 
ἔπηξεν ὁ κύριος, οὐκ ἄνϑρωπος. 8 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσ- 
φέρειν δῶρά τε καὶ ϑυσίας καϑίσταται, ὅϑεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι 
καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 4 εἰ μὲν γὰρ ἣν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν 
ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα, Ὁ οἵτινες 

86. καὶ 6. ΑΒΡΕ Βγυγυϊ αὐ Επβάθημέθεέ ς (- ΟΡ, 52) οἵ ὁ. ΟΚΙ, 8] αἱ 
ναϊν ομηη ἰΐ νρ 60ρ θάδια 8] ρῃ πιὰ [ἃ ακακ. και] 1, ὑψηλοτερ. 

27. τ" ΟὨγπιοβοῖ ἡ ἀρχιέρευς [ ϑύυσιας .. ὉῈ 816 ἃ 6 ΟἸγΙλοΒοῖ" Τηαγίοα 
Αυὺρ Ατὰῦ ϑύυσιαν (4.166 ᾿ὶ 517’ δῃξ ογη . ΟἸΣΙΏΟΒΟῚ {γ8}80})} [ΧΦ 17. 78. 80. 
Ογγϑθβίθδ ρ08}}0 (Ο(Ἷγ ἂρ Ὑ (8{) προσενεγκας 

28. ανϑρ. καϑ-. ἀρχίερ. (ΞΟ καϑ. α. ἀρχίερ. οἷ ΑἸϊογ) .. Ὁ 6 καϑιστ. 
ἐέρεις (Ὁ ἢ ἀρχιερ.) ανϑρωπ. 

ΨΙΠΠ. 1. ἐπι (48. οἵη) .. Α ἐν [ ὈῈ Ευβάθιμδδί μεγαλοσυνῆς 
ἢ. οὐκ Ο. ΒΡ 17. ἃ 6 δ΄Ὶ ΕἸΒΡΒ11δ,͵ ς (609) ῥτϑϑῖὰ χαὲ ὁ. ΑΚ ἘΝ 
ΕΤ, 8] ὈΙῈΥ ὙΒ Θ0Ρ ΒΥγα 8] Επἀϑιράθ4 Ογγβ4111 ΟἜγοΣ "43 8] τὰ 

8. τε: ἰίαᾶ ΑΒΡΈΕΚΙ, οἷο... δ νῷ 6ῸΡ ΒΥ 4] ΟῚ ἜΣρτίτα (π66 Βο]θηΐ 6Χ- 
ΡΥ 6 γο) [ΚΙ, 8] τῆι προσενεγκει 

4. γαρ ας. Ὁ ἜΚΙ, Δ] ΡΙΟΥ ΒΥΥΡ 8] (Β.Ὺ ὁΐ δὲ, ΔΟΊΒΟΙΣ δο 8ὲ, Βεα 86 ΟΌτα 
ΔΟΙὮΡΡ δὰ ρῥτΐοτα ἰσαβοηᾶσπα) ΟἿγ Τηᾶτὶ Ῥ δι 8]... Θ᾽ 52 [μη ου»γ 6. 
ΑΒ0" 117. 18. 80. 187. ἰδ νι οορ 8198 (:: ααοᾶ ποχυῖὰ γα αἷ δ ο  Π!Ι ΟΥ̓ μα, 
ποι ἰΐϑιῃ γαρ) [ των προσφερ. ὁ. ΑΒ" 17. 67." 78. 187. ἢ γᾷ οορ 
ΔΟΙΙΓΤΟ Αγτὰ .. ς (6000) Δἀὰ των (οχι 116. ΟὨγποβο8 41.) ἐερέων ὁ. 

ν᾽ ἜΤ ΕΙ, Δ] ΡΙῸΥ ΒΥτα ΒΘΙὮΡΡ 8] ΡΡ τῆι | νομὸν 6. ΑΒ 814 (οἱ 4]} 
Τμάτὶ .. ς τὸν γομ. 6. ῬΕΚῚ, 8] Ῥ]ῸΥ ΡΡ τῦ (:: βδορ᾽ββίτηθ οὔοηδϊξ 
ψομος ΔΌδΒαᾳ ατίϊς, οὔ ως 3, 28 οἱ 24. Βο 2, 13 εὐ 17. Νδο δ᾽ 0 5868- 

ἰοπάσῃ ἂἃθ Ηδ 9, 19. 10, 8.) [ τ, τα δῶρ. δηῖϊθ κατὰ ΡΟ 

δ, 8. 
9, Ἴ, 13. 

10, 1, 



δὴ᾽1΄΄Ὁ.. ΗΕΒ.8, 6. ΟΒτιβίαβ διοίϊοσς μουΐ οὔτ 460 Το6( 6186 

ἜΣΤΙΝ ὑποδείγματι καὶ σχιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καϑὼς κχεχρη; 

μάτισται Μωῦσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησυ 
ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχϑέντα σοι ἐν τῷ ὕρει 

τ, 3). θ γυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείεττονύς 

ἐστιν διαϑηήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ χρείετοσιν ἐπαγγελίαις γενομοϑέ 
τηται. ἰ Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρα; 

“ον 8ὲ (84), ἐξητεῖτο τόπος. ὃ μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λεγε δου ἡμέραι ὡ 

χονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ καὶ δὶ 

τὸν οἶκον Ιούδα διαϑήκη»ν καινήν, 9 οὐ κατὰ τὴν διαϑήκην ἢ 
ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χε: 
ρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς “4 γύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐχ ἐγέ 

μειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 
10,.6. 10 ὅτι αὕτη ἡ διαϑήκη ἣν διαϑήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ, μετὰ τὰς 

ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν 

ὅ. κ δειγματι Ϊ μωυσῆς ὁ. ΒΚΙ, 8] Ρ] ..ς (αὉ 82 υἱ 7, 14) μωσ. ο. ΔΌΕ 
81] οογῖα ρπὶ [ ὅρα γάρ φησιν (ἰΐα εἴ. μη, πἰϑὶ αυοα ροϑὲ φησιν ἀϊδὶ).. 
ς ὅρα γάρ, φησὶ. Οδίογαμι ἰδ νρ δὶ πιὰ οτὴ ζαρ | ποιήσεις (6΄ 6. πῃς 
οτὴῖ 8] ρὶ Οὐ Ε18Ρ85 αἱ πὰ... ς (ΞΞ 32) -σῆς ς. τα τ [ΕΥ̓ αἰ δειχϑεν- 

ταν 1 ΟὉ 82 (οἵτινες π8ᾳ ὄρει) οἱ 5 (Ὅρα π84ᾳ ὄρει) 
6. νυνεο. ΑΙ ἜΚΙ, 4] σογίο ΡΙ ΟΣ ὑρτηι .. ῆ γυνο. ΒΑ. η18661, δια- 
φοροτερας τετυχὲν 6. ΑὉἊ͵, 8] Αἰι866 (βορ οὐ ἀ8- γηχκεν) ΤΏΡΒΟΘο.. ς 
τέτευχε ς. ΒΌ δ 8] ρὶ δι ΤΗρῃδᾶ,,, Δ] τ ΡΡ ῥτὴ τετυχῆήκεν (:: εἴ 

ἀ6 ΗΪ8 ἔογιΐβ ΡΏγγηβθδ; τετυχήκεν ἀἰσοηάπτῃη 6886 ργϑϑοϊρίυπί στδηι- 
τηδίϊοὶ, τέτευχε ἰηΐοσίουβ ατδθοϊίαίβ ἀϊοοηΐθβ; ἰὉσΙΏ8 6 ΨΘΓΟῸ ΡΎΔΙ- 

τηλίϊοῖβ ᾿σποῖδθ'" τέτῦχε ποπμαπαυδηι ἱηνθπίϑθ οχϑῖηρὶα δἀάτάϊ 1,00. 

Ι καὶ ς. Αβρ κου τ, ἃ] ἸΙομρα Ρ᾿] ἰΐ νῷ (6Γ. δτὰ ἔπ δἷ6) 8] Ὁ] ρῃ πιὰ... 

Θυῦ: οἵα δηΐμπὶ Ὁ ἜΚ δἱ ἴδγοῦ νρεὰὰ δα Τῃάτγι (οη 9941) Τ αι | ΒΡ" 
μεσειτῆς 

Ἴ. ἀαμεμπτος: ἰία Ὁ ΟΥ̓, ᾿ΐοτα ΕἸΩΒ (Βοτὶρίυσδῃη δηΐτα δηξ αυϊογοιι 

οοάϊςὶβ ἢ ποη δβϑϑουίι8 οδί βουϊρίοσ); ἢ ἰμερι αὐἱὰ Βογίρϑοσδί, εἴ 

αἀ. τηθᾶπὶ|,) οχ Ἦν (8111 νϑγὸ Ἵοοπἰθοίατα αναντιαὰ (ἰἴζ νᾳ δὲ Πίμα μτίιϑ 

σμἶρα υασαβϑ8εῖ) ] δευτερας .. Β" ἐτερας 

8. αὐτοις δ. ΒΡ ΕΠ, 8] μοῦ ΟἿσ (οὐκ εἶπε Μεμφ. δὲ αὐτῇ, ἀλλά Μεμφ. 
δὲ αὐτοῖς λέγει: ᾳφαδὸ σδίθοτι βῃ δε ται18 αὐτήν οἱ αὐτούς τορει 11) δῶ 
Δ] .. Πῃ αὐτοὺς α. ΑΟἾΚ 41} Τπατὶ (ἢ νῷ οἵο υζμρογαηδ 608) [ Ὁ οὶ 
ἐπι 86. (ἀ ἀΐϑροπαπι ἀοπιιηι δ᾽, δὲ ἄοπιμ ἱμᾶα; 6 ὈΐΪΒ ἀοπιμὶ) 

9. ἐποιήσα -. αἱ Ῥϑὰ ΡΡ πιὰ διεϑέμην :: 6 ΩΧΧ 8 84. ἐν ἡμέραις ] γῆς 
“0 ὉῈ τῆς 

10. ἡ διαϑηκὴ ς. ΒΚΙ, ΑἹ υἱ ναΐγ οἵη ἴδ νρ οοΡ Ῥδβῃὶ ΒΥ 4] αὐ γα 
Οὐὴδ ὑΡ τῆι... 5 βἀὰ [μου] 6. ΑΒΕ (:: Θἀϊΐζατῃ εϑὲ υΧΧ οχ Β οίο; βεὰ 
4 Ετϊ ἀ- Αὰρὶ 8] τῶῦ Ρρ 8]1ᾳ οπῇ μου) ἐπ. καρδιας (- δίαν Καὶ ἃ] ΟἸοια :: 



ῬΤΙΙΟΤΘ πη] οτῖθ. ϑ'ϑησίαδτγίατα γϑΐυϑ. ΗΕΒ.9,2,. δ7178δ 

αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐ- 5 οο 5,6. 
τοῖς εἰς ϑεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 11 καὶ οὐ μὴ διδά- 
ξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
λέγων Γνῶϑι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν μὲ ἀπὸ μικροῦ 

αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν. 12 ὅτι ἴλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐ- το, 1τ. 
τῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνη- 

σϑὼ ἔτι. 18 ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην᾽ τὸ 5. 
δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 

ΙΧ. 

Ἁ 

1 Εἶχεν μὸν οὖν καὶ ἥ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον 
κοσ , ῷ ᾿Ν 4 ’ 9 ε “. δ, πσ λ », Ὲχ 35 ε. 

μικόν. 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ἢ ἥ τὲ λυχνίᾳ 0,8 οἱ, οἰο 

αἱ ΕΥΙΔ-ΑῸν ἴῃ ΧΧ, ἴη οογὰς ἔ νᾳ Βροά, ἃ 6 Ρχίηι ἐπ οογαϊδιβ, 81. 
-διαις) αὐτῶν .. Β ἐπικαρδιαεαυτων (18 αὶ Δηζ,.α088 11{{6 ΓᾺ 8 ΟΥΑΒΒίοσ 8 

ἀποίι ἱμβίδαγαν!ι νἱἀδίαν ταὶ ( οἱ Ε ὁοη δια 886) [ ἐπιγραψω .. Β 

γθαψω 

11. Ὁ Ὲ ΟὨγίθοβοβ ΟΥγΕ ΡΒ διδαξουσον ἰ πολιτὴν (Β -λειτήν) ς. ὑῃς 
οἴη 8] ἰοηϑθ Ρ] ἃ 6 ὁ0ρ θδϑιῃ βυγα στὰ τσ Ομχοδά (αρ Μοπίῇ) Τμάτγι 
θδὰ Ααρ (:: βίς Ἶγ 88, 84.εἀ ναὶ αἰᾳ οἱ. Εὐϊά-Αὑρ, 86 Α 8] ρὰ ὉΡ 
τὴ αδέελφον οἱ 866 Ιοθοο σπλησιον) .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) πλήσιον ο6. τηῖπ τὰ 
ΥΩ ΒΥῚΡ τὰ 4] ΟἿγ ΟΥγείδρῃ 4] [ 9 Ὲ 46. ἃ 6 οἵω αὑτοῦ 860 (0 " διηηΐθϑ 
εαυτοι!) [ Ὀἢ εἰδεσουσιν | αὐτῶν ΡΥ 6. Ὁ, δὶ Ἰοῶρϑ οὶ οορ βυγυῖγ 4] 
Τράγί δ ΤΏΡ Οεδο.. 6090 1,η οὔ ὁ. ΑΒΟ ΚΕ 8} ἱΐ νρ δὶ (θ ϑσῃ ΟἹ θὰ 

Βεἀ οτὴ αὖτ. αἰτατηα, ΘΟΡ ΒΥΤΡ οἷὴχ 860) Ογγείδρμέθ ΟἿγ (:: Ἴοσ. 88, 84. 
αὐτ. ΡΥ Βα δηΐ Β Εὐϊἀ-Αὑψ 4], Βεα οἵχ Α ἃ] ρη τη :: αἱ τηο] βίμπτῃ οἱ 
ΡΙΟΡΙΟΓ 84 αὐτῶν δου πἀΔ}8 τηυ]ίο ΓΔ01]1ὰ8 οἱ ἰο αίαγ αὐδῖὰ δα ἀ6- 

Ὀδίιχ οἵ ἴῃ ΧΧ οἱ [νος 1060) 

12. ΚΙ, ἃ] ὑλεὸς [ καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 6. ΑΌΕΚΙ, δὶ μἷϑγ (109. οἷι χ. τ. 
αμαρτ. α.) ἃ 6 5.1} Δ] πὰ (δϑί! δηΐθα ἐλεως ἐσομ. αὐτοῖς) ΟἿγ (ροῃ 

δηΐθ κ᾿ τὶ αμαρτ. α.) Τμάγέ δι 8]... 49. οὐχ 6. Β 17. 28, ἦ νῷ “ῸΡ 

Ὀᾶδβιῃ 8υγ δῦϑ (ΟἹ Ὁ κὶ νὰ. ἐσομ. αὐτοῖς κι των αμ. αὐτων οὐ μνησϑω) 
(Ογγ ἐλεως ἐσ. ταις ἀμαρτιαις αὐτ. καὶ των ανομίων αὐτι οὐ μή μ᾽. τὶ 
Ῥγΐη Βοὰα (:: ἰδία. ααὰπὶ ἰὼ ΤΟἸΧΧ ἀοδβίηΐ, ηἷδὶ αᾳυοα ἰδδί ρϑποὶ ανόμι. ΡΓῸ 

αμαρτ. Βαθδιϊππηΐ, ροία8 δἃ δοτάτα ΘΧΘΙΏΡ] τ ΟἸἶδβδα αυδ ἐχ 10,17. 

συΐα8 Ιοοἱ ἀΐνογβα χγαϊΐο δρραγοθαδῖ, ἱῃ]δία δχί βίο) 

18. το δὲ .. Ὁ" τὸ τε 

ΙΧ. 1. καὶ... Β 8] δ] Ϊᾳ ΒῪσ ᾿ῸΡ 8] (4132 θδβῖὴ οὔχ οὐ» καὶ) ΤῊΡὮ οἷ Ϊ ἡ 
(0" οἵῃ) πρωτή 6. ὑπο οἴῃ 8] Ρ] 880 ἴΐ νῷ Ὀδβηὶ βυσαἶγ Δγπὶ ΔΘ ἢ ΡΡ 

Ρ] .. ς (Ξαῦ 382) δάἀὰ σκηνή «. τηΐη Ρ] ΘῸΡ δτ8 (οἴ. διαϑήκη Ιερὶἰατ) ] 
Β" καὶ λατριας τὸ δε 



δὴὺ ΗΕΒ.9, 8. δϑιαηοίυδσίὶ νοΐοσὶδ σαίὶο. Γροτίθοίδ 

καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόϑεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. 
8 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, 
4 χρυσοῦν ἔχουσα ϑυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς δειιϑήκης περι 
κεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ἧ στάμνος χρυσῇ ἔχουσα τὸ 
μάννα καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Δαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς δια: 

Ἔκ 10,4.ϑήκης, Ὁ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ 
ἱλαστήριον᾽ περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Θ Τούτων 
δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς 
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 1 εἰς δὲ τῇ» δευτέραν 
ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος ὃ προῦ- 
φέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων, ὃ τοῦτο δηλοῦν 
τος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσϑαι τὴν τῶν ἁγίων 
ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν, 9 ἥτις παραβολὴ εἰς 

5,1, τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καϑ᾽ ἣν δῶρά τὸ καὶ ϑυσίαι προσφέ 
ρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 
10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπεισμοῖς, 
δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 

ῶ. τε... Ὁ" οἵὴ ἡ Ϊ αρτῶν .. Β ὈΔ8πὶ δὰ καὶ τὸ χρυσουν ϑυμιατηρίον 
(άεπι ν. 4. οχχ χρυσ. ϑυμ. και) | ἅγια (Β ργϑϑὰ τα, ς ἁγία, πο ἰΐεθαι 
ςΘ ΟὉ 82: δοπῆτγτιηδί ἅγια [οἱ. Ὁ" βογὶρίασατω Ὑμάτε: προπαρονυ- 
τόνως ἀνα ωσέίῶν, τὰ ἅγια" οὕτω γὰρ ἡμᾶς διδάσκει νοεῖν τὸ ἕτερον 
ὄνομα) ο. ΒΡ Ἐπ, οἷς .. μη ἅγια. ἁγίων. ς. ΑὉἜ ἃ 6 (Α ἀγεα᾿ αγεων) 

8. αγιὰ αγιὼν 6. ΑὉἾῈ 8] Ρ]ΘΓΡΡ ταῦ... ΒΤ ἜΣ, 4] τὰ αγεα; τῶν (εἴ. ἐορ 
ὈΑΒ1Ὼ) αγέων 

4. χρυσ. ἐχουσα ϑυμ. και... Β χουσα, ἰΐοτηῃ Ὀδβτὴ (ἔπ 60) : νἱάε δὰ ν. 3. 
Ι] ἡ βλαστ. .. Β 817. οἴαὰ ἡ | Κ᾿" πλακαι, 1, -καὶς 

ὅ. Ὁ ὑπὲρ δὲ αὐτὴν (-τῆς Ὁ), ἃ 6 ϑμρετ' ἐαπι, ἔ γᾷ ϑιρονᾳ εαηι] χερου- 
βειν ς. ΒΡ (ἢ -βιν, ᾿ἴθαι Ε 2), ἰΐϑθιλ ἃ 8] (εἰ. ΟΠ" γρμοβ98). - ϑειμ, . ς 49. 

-βὲν ο. Ὀὐ κι, 8] Ρ] εν] δοξης (118 ἀπο οτηῃ οἷο) .. 6Ὁ 52 οχ δύσοσθ ργϑϑι 
τῆς .. Ὁ ἃ ὁ Δἀἃ χαν [| ἃ κατασκιαζον 

6. τ," 8] κατασκευασμενων 

Ἴ. εαυτου .. τ,Ῥ αὐτου 

8. 0" μήπως πεφανερωσαν ἰ ἔτι... Ὀδ ἐπὸ 

9. ητις (Ρεπι ϑα δαὶ γ68.).. Ὁ Ἔ ἃ 6 δἀἀ πρωτη (ἃ 6 φιιΐ ρ»γἱοτὶ ρα- 

γαδιιζα) ] ἥν (α΄ 57) ο. ΑΒρ" 17. 283." 21. 61." 71. 18. 187. ὃ τς 
816 Δηΐ δι (τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ τύπος γέγονε καϑ'᾽ ὃν δῶυα τε οἷς, Ὠΐης 
ΤῺ816 ἴῃ ὑχία δἀϊζαπι καϑ᾽ δ») Οεδς (καϑ' ἣν παραβολὴν κοιὲ καϑ' ὃν 
τύπον οἷο) τα (, ,Βαθδπαϊίαν ραγαδοΐαπι βἷνο βρωναηι")... ς (ΞΞ αν’ 8:) 

49. ὅν ο. ὑἜΚΙ, 8] Ἰοῆρθ ρΡὶ ἃ 6 δὸρ 5δὲ}: θαβϑῆι βυσαϊ 4] ΟἿ Τηατὶ 
ΤΡ | Ὁ" ϑυσιαν 



Μοϑαΐοα οἱ ρογἔθοία ΟὨ γί βεὶ οχρίϑίϊο. ΗΕΒ.9,11. 577 

11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγα- τ, 1. 

ϑώῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, 
τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων 
καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἴματος εἰσῆλϑεν ἐφάπαξ εἷς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 18 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύ- 
ρῶν καὶ σποδὺς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει 

'περὸς τὴν τῆς σαρκὸς καϑαρότητα, 14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ 

Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν πρυσήνεγκεν ἄμωμον 
τῷ ϑεῷ, καϑαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νδχρῶν ἔργων εἰς τὸ 

λατρεύειν ϑεῷ ζῶντι. 1 ΤῊ 1, 9. 
1ὅ Καὶ διὰ τοῦτο διαϑήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως ϑα- , μ. 

γάτου γενομένου 8δἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαϑήκῃ παρα- 
βάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρο- 

φομίας. 10 ὅπου γὰρ διαϑήκη, ϑάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ 
διαϑεμένουν 11 διαϑήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε 

10. δικαιώματα (ΟὉ΄ 52) 6. ΑΒ 6. 17. 217. 81. 607. 78. 80. 187. 178. 

219. 00 5ΥΣ δγ αὐϑ Ογγϑάογϑαϊ (101 ἐοίατη Ιοοαπὶ Θχβοτ ρβὶεν. θ-12.) 
ἰΐοτι Ὁ" ἃ 6 588 δικανωμα (ἰμϑίτἴα). Ῥτγαδταϊ πὶ νθγῸ 6Χ 8 κἂν Β 

67. 219... ς 49. καὶ δικαιωμασιν ο. Ὁ ἜΚΙ, 8] Ἰοῆρα Ρὶ ἔ νρ (ἔνρ 
εἰ ἐιιδἐτ 8 σαγηῖβ εἰϑηιι6 - ἱπροϑι18) ΒγΥΡ (Βα θὲ αὐ νρ ἐπροϑβι 8 ὕγὸ ἐπι- 

χειμενα) 81] ΟἿγν ΤΗάτὶ Πᾶπὶ 8] (884 πούαπι πϑῖηο ἀδ καὶ δικανωμασιν 

οἵ ἐπικείμενα οομἑπποἵ8 ααϊσαιδπὶ Δἀποῖίαί) [Ὁ Κ᾿ μέχρις 

11. μελλοντῶν ὁ. ΑΚ ἜΚ, αἱ πὶ νᾶτγ οσηι ἢ σρ' 600 Ὀ88πὶ ΒΥΎΡ β΄ Δϑίἢ 

8] τῶυ Ετιβρ550 ρι11ὸ ΟΥγἂγ (44.198 ΟΙὙγΔάοτϑΉ1 Λητοϊδά Ῥ5- ΑἸ ἢ Δ ΟἿ 

(πομεῦ {ξουητλ 802 οι". ἴῃ οὐ γ61ὸ ρτῸ μελλ. βοχίρίατη δϑῦ γεροβέφων, 

υοά ἴάοδηι ΔΙαἰϊδηι8 νοι) Τπάγι Ῥσοοὶ θ8πὶ 8] .. μη γενομένων ὁ. 

ΒΡ" ἃ 6 ΒΥΓΆΪ ἈΥρϑίτορ ΟΠ γτλ βο ἘΚ οαἶπὲ [Αἱ ἃ] 8]1α τελεεωτερὰς 
19. εἰς τα αγια ανωνιαν.. ἃ 6 ἔπι ϑαποίίβ αϑἰογηῖδ] Ὁ Ἐ{(᾿ Ὁ) 81 τὰ ΡΡ 8114 

εὐρομενος ῖ 

18. τραγ. κ΄ ταῦρ. ὁ. ΔΒΡῈ 8] ἰδ νρ 600 θᾶβ8πι ΒΥ τὸ Ογτϑάογοτ Τηάγί 
Ῥυΐπι Βοάᾶ... ς τανρ. κι τρ. 6. ἘΠ, 8] ΡΙΘΥ ΒγΥΡ ἃ] ΑἸ πδ28 Ογγβάϊϑ Ογγῶγιθθ 
41 τῆι Αποῦ | τ" κεκοιμημενοις 

14. αιωνιοῦυ α. ΑΒΌ ἘΠ ἜΚΙ, 8] ρ] βυγαῖγ δυτὰ δτν Αἰἢ838 Τηάτί 4] .. ἢ 8] 

[ογοἾδ 1 να οορ Ὅδϑια Αἱ Ογγβάτδ ᾿]ἃ 4] τῶι αγιου [ὑμῶν 6. Ὁ ΕΠ 

81 Ἰοηβ8 Ρ] Γ δπὶ [0] 41 Ὀδϑ:ὴ βυτρ 81 ΟἿν (οὐχ ρίοοτι ἀρ Μοηίξ ἰτοταμλοβοϑ 

εἰθδὲ βορὰ Μαυτιίδηαβ νογίϊς ποϑέγαπι) Ὀ δηλ 4] (:: [οὔ68 ἡμῶν αἱ δρίλι8 

ϑαϊδϑεϊαζατη 681) .. Ο0΄ μη 49. ἡμῶν ὁ. ΑΚ 841} ἃ 6 σνρ 00Ρ ΒΥὙ 819 

δύτὰ ΑἰΠὅ38 Ογγβαϊθ Τῃάτε ΑἹ | καὶ απὸ τῶν νέκρων [ ϑέὼ (Ὁ τῶ ϑ'. το) 

ζωντι 6. ὉΕΚΙ, Δ] ΡΙοῦ νῇ δ] Η] ρῃ δἱΐᾳ .. ἴῃ δᾶὰ καν αληϑινὼω 6. Α 

41." 831. 66.π|8 οορΡ 81] Μδο Ομγέοτι ΤῊΡΕ 

11. μηποτε.. Ὁ" μὴ τοτε, ἰίοτα [βἰἃ 4118 ( - οὕτω γὰρ εὗρον καὶ ἐν 

ΤΙὌΙΒΘΟΗΈΠΌΟΒΡ. Ν. Τ᾿ Εαϊϊ. 1. 818 



555 ΗΕΒ.9,18. δου ποῖα ΔΙ οβαῖοϑ οἱ βϑδουι δοίαηι Οηθ 

Ἔχ ||, 8. ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαϑέμενος; 18 ὅϑεν οὐδὲ ἡ πρώτῃ χωρὶς αἱμι: 
τος ἐνκεκαίψισται. 19 λαληϑείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τόμον 

“Κα το, 6. ὑπὸ ΔΙωύσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν» μόσχων καὶ τῶν 

τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοχκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τι 
Α “- ι 

μον. ἐν φὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν, 20. λέγων Τοῦτο τ 
Φ τ εν» ε , νιν 

αἷμα τὴς διαϑήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ ϑεός. 21 κχαὶ τὴν 
Α - - ιᾳ ’ 

σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίας 
’ Α 3 

“να, 1. ἐράντισεν. 22 καὶ σχεδὸν ἐν αἰματι πάντα καϑαρίζεται κατὰ τὸν 
Α Α . 

τόμον, καὶ χωρὶς αἱματεχχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 29 ἀνάγκη οὖν 
τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καϑαρίζεσϑα, 

αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν ϑυσίαις παρὰ ταύτας. 24 οὐ 
Ἁ 3 4 3. “«- Ω « ’ 3 , - ͵ 

γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσηλϑὲεν ἀγια ὁ Χριστος, ἀντίτυπα τῶν αλῇ 

ϑινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισ ϑῆναι τῷ προσώπῳ 
- “εν - 5245.) σ΄ , ’ ε μ τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, 20 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαντόν, 

σ 

ὥσπερ ὃ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν» ἐν αἰματι 
3 ᾿ ᾿ - - 
ἀλλοτρίῳ᾽ 20 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παϑεῖν ἀπὸ καταβολῆς 

παλαιοῖς ἀντιγράφοις) | ὃ διαϑέμενος; (ἰῖ4, αὐ οἷ. 1.5)... ς ΟὉ 82 49. 
«μενος. 

18. ουδὲ 6. ΑΟΡ (0" οδὲν οὐδὲν ἡ) ΕΠ, Ὁ 8] αἱ νάϊ ρτὴ (ἢ ππάς ["6 Ἰπορίε 
οὐ] ργίπιμηι φιΐάδηι) .. ς ουδ ο. ταίη αἱ ναϊγ Ρ] [ πρωτή .. Ὁ Ὲ" ἀ 6 
δὰὰ διαϑήκη ] ἐνκέκ. 6. ΑΡῈ .. ς Τμῃ 49. ἐγκ. 6. ΟἿ, οἷα 

19. κ 46." οἵῃ πασῆς .. Ὁ" ΟἿγ πασῆς τῆς | νομὸν ο. Ὁ ΕΚ 84] Ιοηρθ ρὶ 
ΟἿν δι ἃ]... [ἢ ργϑϑιὴ τὸ» 6. Αο (οτὴ υ770) 1, 81] ἔογοῖθ ΟἸ χπιοβοῖ 
Τπάγι ΤῊΡΆᾺ (:: οἵ δὰ 8, 4.)  μωυσεως ὁ. ΟΌΕΚΙ, 8] αὐ νᾶ τΥ Ρ]... ς (Ὁ 
52 αὐ, 14.) μωσ. ς. Α δ] αἱ να γ᾿ ταῦ Ϊ κι των τραγ. δ. ΑΟΡῈ (ΡῈ τ. τρ. 
κι τι μο.) Αἱ ἴΐ νῷ 8] τῶῦ Τμάγιοα,,, κι, 8] βυγαὶγ αὺν ΟἿ, οἵὰ -. ς 01) 
των (. ταῖῃ αὐ νάϊγ Ρ] Τματγὶ ἃ] ] ἐραντ. 6. ΑΟΡΕΚΙ, αἱ δὲ αὐ νὰϊγ πιὰ 
..(ς ἐρραντ. 6. τηΐη Ρ] 

20. εἐνέτειλατο.. ςο 1.16εἰ διεϑετο 

21. ἐραντ. ς. ΑΟὉ ἊΣ 4] υὐ νάϊγ τὴ... ς ἐρραντ. ὁ. Ὁ Δ] Ρὶ 

28. τ" 67." ὁοΡ χαϑαριζεται ] παυνα ταῦτας ς. ΑΟΡ ΘΓ ΕΣ, 4] Ἰοηρθ 
ΡΙ Οὐ αἱ τὰ .. δ" σ. ταυτὴς (εἰ. π. ταυτα, π. ταυταις Ἰερὶταγ) 

24. εισηλϑ. (81. προσηλϑ.) αγια (εἰ. 1μπ98 ταῖπ) ς, α 87. 118. δὲ αἱ νὰϊτ 
81 (πᾶτὰ πεὸ ΘΟ πϑς 52 αὐἰσαυδη δἀποίδγπηΐ) .. ς 6 τηαὶ 49, αγ. 
εἰσηλϑθ. ς. ΟΌΕΚΙ, 8] ρ]6Γ ἃ ὁ (ἴρθασ νυ ρα: ἢ νῷ ἐπ πιανι. βαποίίβ 
168. ὑπίγοϊδξ, ὁοΡ ΟἿ. ἱπῖγο. εἰς χει. αγ.) ΒΥΥΊΓ ε, αγ. χει. εισ. ὁ χε) ΟἿγ 

Τμάτί 41ὁ ο. οὐ λο ΡΟ ΕΚΙ, Δ] ἔθσθ οσθ Αἰη8δ1᾽ Ῥ5- ΑἸ401 ΟὙΥΒΊΔΡ 836 
ΟἿγν Τμάγίδ δίῃ ἃ]... 1 οἵχὴ 6. Αοθ" 818 [ἐμφ. ἰΐδα συ Κι, οἷς... 
ΑὉ Ὁ ἐνφαν, (π60 8101 οδαίΐατῃ να θδίαγ γϑοῖροτα, οἵ ΕΟ 10, 20 ἃς Β8606) 
[σ 17. ὑπ. υμῶν 

3δ. 0 ἃ] οὐδὲ [ 1, Δ] προσφερει 



ὉΠΐσατα. Ιωμ6χ ὑπαῦτᾶ πονὶ οθα οι 8. ΗΕΒ.10,Ν.., 5879 

᾿ Α Α Ψ 2. 5 . ’ - 3» 9 2 ’ 

κόσμου, νυνὶ δὲ ἁπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀϑέτησιν 
« ᾽ Α - ᾽ 3 - ὔ Α 2 Ὁ 

ἁμαρτίας διὰ τῆς ϑυσίας αὑτοῦ πεφανέρωται. 21 καὶ καϑ᾽ ὅσον 
3 ἤ -«- 2 ἰγ ῳ »-»" 

ἀπόκειται τοῖς ἀνϑρώποις ἅπαξ ἀποϑανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 
[χ4 ας [νὰ Α 5 “ 3 

28 οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχϑεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνϑ- 
-᾽ { ΑἉ « πτ 

γεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὖ- 
Α 3 

τὸν ἀπεχδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

Χ., 

1 »Σ κιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαϑῶν, οὐκ αὐτὴν οὐ, τι. 

τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσίαις ο, ο ει. 
αἷς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχο- 
μένους τελειῶσαι" 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ 
τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἀπαξ 
κεκαϑαρμένους; ὃ ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἔνγι- 

20. πολλακις .. Ὀ᾽ΈΕ πολλα | νυνε α. Αοι, (Ὁ) 41 ΟΥ ΟἿγ... ς νυν 6. ΕΚ 8] 

Ιοηρδ Ρ] ΡΡ τὰ [αμαρτιας 6. ΟΝ (ἡ Αὑρ -τιω», ΟΥ τῶν -τιων») 
ἙἘΚῚ, 8] ίοσα οὐ Οὐΐ ἃ] τι .. 1 ῥσδθηιὶ τῆς 6. Αἕ 17. 78. 

28. καὶ 6. της οἵη 8] ἰοῆρα Ρὶ] ἰδ νρ 600 Ὀᾶβπὶ ΒΥΥΠΓ 4] τὴθ ΡΡ ρῥὰ... ς 

(ΞΞ αν 82) οπῖ α. τηΐῃ νἱὶχ τῆι [ Ὁ" ἐκδεχομενοις, οἴ απεκδέχομενοι [ εἰς 
σωτ. ὁ. ΟΌΈΚΙ, 8] Ἰοπθθ ρ] ἰΐ νῷ 00 ὈΑλβιὰ ΒΥΓ 8] ρῃὴ τῶὰ!ι.. 1.η9ἃ ταΐπ 

δαὰ δια πιστεως 6. Α ἃ] ρῥ᾽υ8ὅ ΗΟΤ ΠᾺ] ΒΥΥΡ 815 δῖ Τϑτηθοσα (ιΐ νας), 
ἰζοτη θδάοτη δ] ρΡ]810 Δύτ ΡΥ τα 

ΣΧ. 1. αἷς ο. ΟἾ(ὴΝ 78. 187. ΟἸΥΙΛΟΒΟῚ ΤΗάτγτί, ἰΐθα ἃ 6 (δοουσζαῖθ δῃΐτα 
τοἀάαππὶ λοϑίζἧβ φιιῖδιι8 ογεγεηπί) .. Ἰωπιθἃ πλῖπ ογὴ ο, ἃ (Α "ἢ 81. ΒΡ 8] 
Ροβῖθα αὐ οὐδέποτε) 2. 7." 17. 47. (ΒγγαΓ ΑΥΤᾺ) .. ς 1ωηθά τοδὶ ας 6. 

ΟὨἧ" (Ε ἢ Κὶ Δ] ΡΙΟΥ ΡΡ τὰ (:: αἱ οἴ. 4110] 5ϊτ1168 δἰ γϑοῦ 0168 ΤαΔΏμ ΤΩ 

ΑἸΤοηδπὶ Ἔχρογίδθ βαηΐ. Εἰίδτι α οἷς ᾿ϑοϊοηθα αἷς ν6] τηδχίτηθ 6ο0η- 

βγηηδγα ἰῃ ρσχοϊηρία 68.) [ δυναταν ο. ΟΕ ἜΚΙ, ἃ] βαῦ τὴ ἰΐ νρ Θ0Ρ 
δ] Οἰν Τβάνιϊχι Οδς (θοτ ὃ νόμος τοῦτ᾽ ἔστιν) .. α΄ 1. δυνανταιν α. 

ΑΟΡ ἢ 8] ἔδσαδο (βγγ 41) ΟἾγτιοβοβ ΤΗάγὶ (6χ σοστ να γ) δῖ ΤὨΡΗ 
(οἴ. οχ δοχτη νάϊ) | τελείιωσαν (ἐπ τελεωσαι) .. Ὁ Ε" ἃ 6 καϑαρισαε 

ἢ. οὐκ 6. ΑΟΡΕΚΙ, (884 οὐκ ἂν ἐπαν ἴῃ γϑβυγ8) ΝΡ ΥΓ 4] Ἰοηρθ Ρὶ ἃ 6 
δὴ ἔχ ἈΔΓΙ" 41] ΟΡ γὼ 4] ΟἿγ Τμάτιϊχί δὴ ΤῊΡΕ Οδο.. ς9 (δοη 

ς ΟὉ 82) οπι 6. Ν᾿ 8] αὐ νάϊγ τῆι ἢ νρθᾶὰ 4] ΒΑΓ" 8] ΒΥ ὉΠ ἀγθ 4] 
ὙΤπάτίοουι Ῥγίτη [Ὁ ἃ 6 ΟἿγ οἵὰ ετε [Ὁ τοὺς δὲ λατρενοντας Ϊ κεκα- 
ϑαρμι. ο. τ, ἃ] Ἰοπρθ ρ] Οδν Τμάτι θὰ ΤῊΡΏ Οδὸ (χαϑαιύρεεν ὈΥϑΟίου 
1ο 1ὅ, ὃ. πυδβαυδηι; νἱχ ἀπ ἰππη ααΐῃ πΟΒΙΓΟ 1060 δατῃ π8108 0188] Ππ|0 Π 66 

Αἰϊδὶ Βαοίυδηί, καϑαριζ. δἸἴοπδ τδπὺ οοτητηυίδίιτη δῖ; ἢΠΠὰἃ ΨΘΙῸ 
δηςϊᾳυϊοτὶ ΟΘταθοϊ δε ρσορτίαπι ορτορῖα δυοίοσὶ δρ δὰ ΗἩθΌΓ σοηνθηϊ .) 

οο πὶ κεκαϑερισμ. α. ΑΟ, ἰΐοπι κεκαϑαρισμ. ῈΚ 8] ἔτ᾽ 

8. κ))ὲν αὐτοῖς | Ὁ" (Ε ἢ) 61. 8.Ρ8 ἃ 6 νρ 8] δαὰ ἴῃ ἔ. γενεται 
815 
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4 “- ( 

αὐτόν᾽ 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἀμαρ 
, » 5 ’ 3 ᾿ ’ ’, , - 

“Ἐε 80 (40), σίας, Ὁ διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει Θυσίαν καὶ προῦ 
2 - ’ « ͵ 

φορὰν οὐκ ἠἡϑέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι, Ο ὁλοκαντώματε 
Ἁ - ς , 2 γφω, 7 Ἂ ἤ 3 ᾿ σ᾽ ᾿ 

καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ηὐδόκησας᾽ τότε εἶπον ᾿Ιδοὺ ἥκω, ἡ 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ ϑεὸς τὸ ϑὲ 

’ 2 ’ ᾽ κέ , 4 , νι 

λημά σου. ὃ ἀνώτερον λέγων ὅτι ϑυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 0} 
καυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠϑέλησας οὐδὲ ηὐδόκησας, 

“ " ’ σ - 

αἴτινες κατὰ νόμον προσφέρονται, 9. τότε εἴρηκεν ᾿Ιδοὺ ἥκω τῷ 
ποιῆσαι τὸ ϑέλημα σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ, 

2 -- “- “«- ͵ 10 ἐν ᾧ ϑελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώ 
ματος ᾿Ιησοῦυ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 

Τα “« Α - Α 

11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καϑ᾿ ἡμέραν λειτουργῶν κιὼ 
Α 2 Ἁ [4 ’ ’ [χά ᾿ 9 ᾽ [4 

τὰς αὑτὰς πολλάκις προσφέρων ϑυσίας, αἰτινὲς οὐδέποτε δυνανται 

4, ἀφαιρεῖν .. 1, Ὁ ἃ] ΟἸΥΙΏΟΒΟΣΙ αφελεὲν 

ὅ. σωμα .. ΒΥΥΡ τη ὠτια 

6. ΡῈ ἃ (ἰΐοτι 6) ολοκαυτωμα Ϊ ηυδοκ. 6. ΑΟΡ ἜΝ 84] .. ς εὐδοκ. (. 

Ὁ ΚΙ, 8] Ρ]ῸΓ ΡΡ τὴῦ (εἰ. εζητησας Ἰορὶ τα) 

1. δου... Ὁ ΒΥΥ δαὰ ἐγω, ἰΐθιη ἃ 6 δηΐθ 6εεε [ὁ ϑεος (8] ἔπι 4] ΟἸγπιοϑεῖ 
δαὰ μου, οἷ. ὑγ8}8}) .. Καὶ 418 ΒΑΥ]" οὐὴ 

8. ϑυσιας κ. προσφορας (6}᾽)ς. Αονῦ 4] ἰἴ νῷ οοΡ 58} ΒΥΣ ἃσ Ογγδάουϑθ 
οὡς -αν κ᾿ -ραν ο. ΕΠ, Δ] ΡΙΟΥ ΒΥΥΡ Δ] ρὴ τὰ Ϊ 5Ὲ ἃ 6 (0 Δ] Πε. 
αμαρτιων  ηυδοκ. ὁ. Ὁ 81] Ογτδάοτθάβ Τῃάγι... ς εὐδοκ. ὁ. ΟΥ̓ ἘΠ 
8] ΡΙῈΣ ΟἿΥ 8] νομὸν 6. Αὐ 4Α]δ β8ὲ8 Ογγδάου ἢν Τμάχε.. ς (6) 
ΡΥΆΘ τὸν Ο. ὈΕΚΙ, δὶ ρ]ῸῚ οοΡ δ: 8] 

9. του ποι. 6. ΑΟΘΕΚ ἃ] τητὶ ἃ 6 600 588} Ὀαβὴ δϑοίῃ ΟἿΥἹ ..ς (-Ξ Ὁ 
52) δἀὰ ο ϑέος (εἰ. μου δἀά, οἷ. [ΓΔηΒΡ) ὁ." 8] Ρ] ἔ νρ ΒΥΧ ΒΥῪΡ ὁ." δ] 
ΡΡ τι 

10. ον (οἱ. 5) ὁ. ΕΠ ΚΙ, 8] ἔνθ. (ᾳὰΐ εἰϊαπίαγ, ἰἰὰ ὰἂὰξ Βδαυα ἀυθῖθ 

τ] 0 Ρ] αγ68 δἰ πη) 815 Ῥατῃ ΤᾺΡΕ 18 (-- ἀγιασϑέντες" τοῦτο γὰρ ἔξωϑεν 
προσυπακουστέον) Οδο (οι. Θοτα)  ς6 ΟὟ 52 1. οἵ 6. Αορ Ἔ“" ἃ] (ἰ 
νῷ 8] ῥ]ῸΣ οὗ οογΐθ ἤθη χρυ) ΟἿΥ Τμάγί (86 ἃ πϑαῖοῦ ἴπ ΘΟΙηπι 

ἰγϑοῖδ) (:: οἱ Ἰδοι οι τὰ Β' ρα] γθιη, τ ἶτὰ6 ΨΘΣῸ 1π6Ρ ἔβη οἱ 8 ἀοοίο 

αταθοο ᾿ πῇ βίπαϊο86 οοὐϊοὶ βιι0 ἰη]δίδηη, ργατῃ ἃρίθ ΟΣ αἰξοσταρΐδ 
οχρ]ϊοδηῦ; ᾳυοᾶϑὶ ρτοΟρίο ασμέενοε οτηΐβϑαυτλ ϑϑβοί ἐσμὲν οὐ, Τ68 τηδηϊ- 

ἔοβίδ οϑϑϑῖ; δ ὭθΙηΟ, ἀυδτηνβ ρΆτυτα δἰίθηἀοχζοῖ, ΡΥΟΡΊΘΣ ργϑθοθάθῃβ 

ασμένου ΒΕαΘΩΒ ἐσμὲν ἴῃ ἐσμενοι τοιίϑγα ροίυϊ . ΤΑ416 αὐϊᾶα ἑαχία 6χ- 

ῬΘΙΙΟΣΘ, Ὠοα εδὲ ἰθχίατα οουτῖζοτθ, ποη γοβίϊίαθγθ ἰ σώματος .. Ὁ Ἔ" 
ἃ 6 αἰματος | τῦ χὺ 6. ἅπ6 οἸηῃ 8] Η] ὑρ τὰ... ς (ΞΞ- ΟὉ 52) Ργϑϑιω τοῦ 
6. παῖ νἱχ τὴ (ΤΏΡΒ του χύυ, οἷ. αἰἰΐον 1θ οἱ τατ) 

11. ἐἐρευς ὁ. ὉΕΚῚ, ἃ] Ἰοηρθ ρΡ] ἴὑ νξ ΘῸΡ 841] Οἂγν Τβάᾶγὶ (να οχ δοϊωῃ) 
Ῥδῖὰ 8]... ἴῃ ἀρχιερεὺς 6. ΑΟ 8] Ρ]υ8᾽5 αγγαϊ (βοἃ δγγρ αρχ΄ ο.ἢὉ) 



 ΟἸιυῖβεϊ ρἰδοιϊαπι. ΤμῈΧ ϑηΐτηῖβ ἰπβοσὶρία. ΗΕ. 10,22. δ81 

. οἷα 
ν περιελεῖν ἁμαρτίας᾽ 12. αὐτὸς δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας Ὁ Ἰδ' οἷο 

ϑυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, 19 τὸ λοιπὸν Ἐδ᾽1οθ(ι10),1. 
ἐκδεχόμενος ἕως τεϑῶσιν οἱ ἐχϑροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ. 14 «μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς 
ἁγιαζομένους. 15 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον᾽ μετὰ 
γὰρ τὸ προειρηκέναι 10 αὕτη ἡ διαϑήκη ἣν διαϑήσομαι πρὸς «ὃ δι 86. 
αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐχείνας, λέγει κύριος Διδοὺς νόμους μου 
ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 
11 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνη- «δ δι ως, 
σϑήσομαι ἔτι. 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ 
ἁμαρτίας. 

19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἰσοδον τῶν ἁγίων ἘΡᾺ 8, τὲ. 

ἐν τῷ αἵματι ησοῦ, 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ 
ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ, 22 προσερχώμεϑα 

θαβηὴ δϑίἢ 8] Ογυϑῆον (ΕἸ Π4] 9) 41] (:: 8, 8. ἀρχιέρ. ποῃ γαγίδί; ὅ, 1. 
Ὅμι18 ὑδηίιηι φέρευς, ΐγοα ν6ΙῸ 1000 ἃ 6 ϑασόγάοϑ, αἱ οἷ. 9, 11 εἱ 2ὅ., 
ςομίγα 9, 7. ϑιιηιηιιι8 βασεγοβ. Ασουγαϊϊ8Β νσοτὸ νρὺ] ΓΕ ἃ 6 οἱ 
καὶ 860 ' ὲ 

12. αὑτος ς. ὈἾἾΕΙ, 41] Ἰοηρο 0] Ογγβγῶθοὸ ΤῊαγί Τλατῖχὶ δὰ ἢ. 1. ΤῊΡΕ 
Οεος.. α΄ 52 ἱη ουτὸς 6. ΑΟἾΕ 4]ὅ (1 νρ δὶ μεσ ἐϊο) Ογγϑδᾶογ ΟἿΣ 
81 (:: δρίβ βυδβείπογαηΐ οὐτος, δα πὰς νερεὺς ν6] ἀρχέερ. ΤοΒρ᾿οἰΘηΐ6 8; 

Δ] ἸΘμαΤα νῈΓῸ ΔῸ οιηθπάδίοτ γαῖ αὐτὸς ὑγὸ οτος ἀδτοὶὴ [ 1.πη98 τοῖα 
ἐκ δεξιων ο. ΑἍ 831. (ρῃϊπίρο1386 ἐχαϑισὲν ἐκ δεξιων αὐτου, ἸἸθΘΥΥΪΤΙο) ; 
ὮΔΥ] σορ αὦ ἀεχίναπι 

15. γαρ .. Ὁ" δὲ] προειρῆκ. α. ΚΙ 81] Ιοπρα ὃ] Τβάγί Ῥ δ ἃ] (:: 8Ό 8116 ὴ)8ἃ 
τηᾶπὰ ΔΌΒογτοϊ; σροξρ. οὑπὶ μέτα τὸ τηο]θβίιβ ναι Ρ]ΘΟΠΑΒΙΉΌΒ, 
χαοτηδατηοάυτῃη π66 ᾿πέθγργοίθβ Ἔχργθββοσιηί).. ΘΡ΄ [ἢ εἐρηκχεναν 6. 

ΑΟΡῈ 8] τὰ (1 νρ 4] ἴδε οἵηη ρρὶδὲ ἀὐσίδ ΟἿγν ΤὨΡΗ 

106. αὐτή... Ὁ" ἔν! ΑἸ 8] δὰὰ δὲ [ των διανοίων ὁ. Ὁ ἜΚΣ, ἃ] 
Ἰοηρθ Ρ] ἃ 6 νρϑὰ ἀριηϊὰ 84] οορ Ὀϑβιω βυγτ 4] τὰ ΟὨν ΤΒαγί 84] Αὐτὴ ῦ 
Ῥυΐπι ἃ] .. ἴῃ τὴν διανοιαν (:: υἱ 1,ΧΧῚὺ ο. ΑΟΡἢ 4]ὅ δίῃ ἔιι Β87]" [0] 
8] Υ (1 γῬϑιὺς οἵ. δηΐθα καρδιαν») ] αὐτους .. 8] Ρ] 826 ὈΆΒΙΩ ΒΥΓΡ τοΒ 
8515 Δάὰ σνστεέρον λέγει, ἰΐοτη 81 βίσωῖ]θ 

11. Ὁ" δἱδὶ νῷ μὰ 6] οἵη αὐτῶν ργ] μνησϑησομαι (6 ὁ. Αστῦ (Ε 
ὁομἴι86) 17... ς μνησϑω ο. ὈΡ ΕΠ, 81] ΡὈ]ῈΥ ΡΡ τὰῦ (:: υἱ 8, 12. υδ] 

τηπ8 17. -ϑησομαι) 

19. Κὶ εἰς τὴν των αγίων εἰσοδον 

20. Ὁ" Ὲ" οἵὰ καὶ τῆς... Ὁ Ῥχϑθιωῃ δια 
21. 1, ἐἐρεαν μεγα (ᾳαδε 1ΐη6018, 48 -γαν Βΐ, βδοιπαΐβ ουγῚΒ δὰ αἰΐα 680) 

22. προσερχωμ. ς. ΑΟ 8] ρ] ἰΐ νᾷ 8] αἱ νάΐγ οπῆη ΡΡ τὰ .. ΒΕΚΙ, 8] ἔογ οἷο 



ὅ82 ΗΕΒ.10, 28. Ιδπὶ ρυγτο οοσάθ οοῃδίθηαπαμι. [6 θοιοη: 

Α ᾽ “- ᾽, 3 ’ [4 « ’ , 

.,1.. μετὰ ἀληϑινῆς καρδίας ἕν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμέροι τὰς 
2 Ά ’ - Α ’ Α - 

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς 20 καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα 
ΘΒ ὦ ᾿ ) - 

ὕδατι καϑαρῷ, κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀχλιη, 
Α ᾿ «ς ΡῚ [4 ΑἉ μων 2 4 5 

πιστὸς γὰρ ὃ ἐπαγγειλάμενος, δά καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους ὃ 

παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 20 μὴ ἐγκαταλείποντες τῇ 
3 Α «ε - .. ᾿Υ͂ ’ 3 Ἁ - 

ἐπισυναγωγὴ» ξαυτῶν, καϑὼς ἔϑος τισι», ἀλλὰ παρακαλοῦντε; 
Α ᾽ - Ο , 3 ᾿.) 4 

καὶ τοσυύτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 

8, 4 ον. 20 ἱἙκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μδεὰ τὸ λαβεῖν ἣν 
’ ων ’ Α ς- -- ͵ 

ἐπίγνωσιν τῆς ἀληϑείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται ϑυσία, 
ἢ , Α - 

21 φοβερὰ δέ τις ἐχδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσϑίειν μέλλον 

“νι χ7,6. τὸς τοὺς ὑπεναντίους. 28 ἀϑετήσας τις νόμον ωῦύσέως χωβὶ 
3 Ἂν 5. Ἁ ν Α ’ ᾽ ’ὔ Ν᾿ ᾿ 

οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσιν ἢ τρισίν μάρτυσιν ἀποϑνήσκει" 20. πόσῳ ὃι. 
κεῖτε χείρονος ἀξιωϑήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ κατα. 

Α - ΄ 

πατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαϑήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἦγ: 
ῷ δ Ἁ “ ῳ: ’ ᾽ ἢ ἕω ᾿ ι ! Ὅι 83, 85... σϑη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 80 οἴδαμεν γὰρ τον 

3 ’ 

ἘΦ 1δὲ (115), εἰπόντα μοι ἐχδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος" καὶ πάλιν 

προσεέρχομεϑα Ϊ μετα 6. ΑῬῈΕΙ, 8] οἵ υἱ νάϊγ τὰ .. ς 49. μετ ο. ὁ (κἢ 
8] αἱ να ϊτσ ρ] [ ρέραντ. ς. Ασῃ" (86) 8] .. ς ἐρραντ. α. ἢ ἜΚΙ, δ] Ἰουφὲ 
ΡῚ]; 8] ρϑὰς ἐραντ. 

28. ς ΟὉ 82 πονηρᾶς" 3Ξκαὶ, μη 49. πονηρᾶς, Ξϑκαὶ -- καϑαρῷ, | Ὁ") 
λελουσμενον ἱ Καὶ ἃ] ἴεσγ δ κατέχομεν 1 5Ὲ 46 ἤνρ τῆς ελπ. τὴν ομοὶ. 

24. 1, παρωξυσμον | καὶ 866... 1, Βαθοΐ ἰπ τὴς ; 

2ὅ. Ὁ" δἱ τὰὰ ΟἸγθοβοθ Ο6ς ἐγχαταλίποντες (Ὁ" καταλ.) | εϑὸος .. ν᾽ 
ΟἸγΙποβοῖ δε ααἂᾷ ἐστιν, ἰΐεπη (ἃ ἃ οἷ) ἔν (δῖ εϑος) οἷς [|τοσοιτω.. 

Κτοσουτο [ ὁσω .. Καὶ Δ] οσον 

260. τ" (οἰΐδηι Ε ἰγϑηββου δῖδβα ναΐγ) οὐκὲτν περιλειγγεται ϑιυσιαν πε. 

αμαρτιας προσένενκιν, ἃ 6 ἑαπι πον γτεδίαξ ρεοδαξί8 ποϑβίτα ογέεντα. Οο- 

ἴοταλ ἰοΐ νΟΥΒΌΤΩ, ΟΧΟΘΌ 18 μετὰ τὸ υβδαᾳ αληϑ., Πα οἱ οἷ. κἃ 

28. μωυσεῶως 6. ΚΙ, 8] Ρ] .. ς ((ο ΟὉ 52 Β6α υἰ 7, 14 ἃς ροβῖ) μωσ. (. 

ΑΒΕ 8] σοσγία μὰ  οὐχτιρμὼν (ΑὉῈ -τειρμων) .. Ὁ ἜΕ ἃ 6 ΒΥ1Ρ ο.ἢ δὰὰ 
καὶ δακρυων ; 

29. Κα ποσὼ μαλλὸν δοκειτε (Ὁ δόκει δὲ) χειρ. [ εν ὦ ηγιασϑη: οἱ. Οἵ; 
ΑὐΠη558 ΟἸγδ.816 4] ρίῃ... 1ωη94 τοῖῃ ογχὴ ὁ. ἃ ΟἿγ (οτος 8) 

80. λέγει κυριος 6. ΑὉἜΚΙ, 8] Ρ]ΘΓ Β.τΡ ΔΘΙὮΡΡ 4] Οἢγ (588 γεγραπταιν 
γζαρ Ῥτὸ οὐδαμ. γ. τ. εἰπ.) Ὑπάγί Ώδηι αἱ... αὉ99 49. οἵη Ἂς. Ὁ 17, 33." 
ΟΥΟ 1 νρ ΟΟΡ ΒΥΥ οί το δγθ ΑἸΩὉ Ρχίτα Βϑὰ οἷὶ (:: Εο 19, 19. ποιὸ 
οἵη ; δ ποϑίσο ἰΙοθὸ ,,τὸν εὐπονταῦ ἴδοὶϊΐ αὐ οτηϊίἰοτοίυν θα τοχίυϑ ΧΧ 

ῬΆΓ͵ΓΒ; ατιοπηϑατηοᾶπῃ (ΟἿ 60 σοπϑαϊαὶὶ σοῃοἰ δ} ααοᾶ γέγρ. γαρ γτὸ 

ει. γ. τ. ε. Βα 501{π10) [ καὶ παλὲὸν 6. ΑΚΙ, 8] Ρ]6Γ Βυγαἷγ Δ οίῆτο 4] ΟἿΥ 

ΤΒάτε (δὰ Ἀ. 1.) δ ἃ] .. ΡῈ δδ. 11. ἴὰ γρ ΔοίἢΡΡ Τάγεῖ ὕχίτη δὶ δὰὰ 



ὅταν οὐτηθη. Οομηϑέδηξ 8 Βαοὶ 148. ΗῈΒ.10,88.. 588 
--..-..-... 

“. ’ Α ᾿ 2 »5 ᾿ , 3 - 3 “- Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ. 81 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας 
ϑεοῦ ζῶντος. 

Ὦ» ἸΑἵ μ Α Α , ς»,ὔ 3 ᾽ 
2 «ἀγναμιμνηήσχεσϑε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἕν αἷς φωτι- 

[4 Α Υ « ’ 7 -" ᾿ 

σϑέντες πολλῃν ἀϑλησιν ὑπεμείνατε παϑημάτων, 80 τοῦτο μὲν 
3 - Α ’ - “ 

ὀνειδισμοῖς τε και ϑλίψεσιν ϑεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν 
σ ᾽ ᾿ « ῳ 

οὑτῶς ἀναστρεφομένων γενηϑέντες. 84 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συν- 19, 8. 
ὔ Α ᾿ [4 -“ - “ὦ᾿ 

ἐπαϑῆσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 
’ ᾽ ᾿ - 

προσεδέξασϑε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοῖς χρείττονα ὕπαρξιν καὶ 
4 Α ᾿ ’ Ἶ ,’ ποτὰ 

μένουσαν. 80 μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει 
᾽ - ᾿ 

μδγάλην μισϑαποδυσίαν. 86. ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ 
᾿ “- - ’ ᾿ σι ᾿ 5 , Υ 

ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ ποιήσαντες κομίσησϑε τῇν ἐπαγγελίαν. 8΄1 ἔτι.ε, 26, 30. 
. ᾿ σ΄ σ΄ ΄ Α ὧν “ἨΔΌ 39, 8. 

γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, Ο ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ" 88 ὁ δὲ πο 1, 11| οἷο 
,ὔ 2 3 ᾽ ’ ΑΔ 4" [4 ᾽ὔ 3 3 ὦ ὃ ΝΝ ἱκαιὸς μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν υποστειληται, οὐκ βυδοκεῖ 

οτι (:: {ΠΧ Χ,, ργδοίθγθδααθ ἢ. 1. δᾶαϊίο οτέ οοποϊμηϊοσ ογϑίίο 81.) | 
κρινεῖ (ἃ 6 ἐιαϊοαξ) Ἡ. 1. 6. ΑΡῈΕΚ 81.55.71. 78. ἰδ ν Βγγῖ δοίμαῖγ ΤῊ τε 
(θὰ οτὰ κυριος) Ῥυίτη ἃ] :: ἰἴἰὰ οἷ. υΧΧ.. ς ροϑὺ κυρίος 6.1, 8] Ρ]ΟΥ 

ΟΡ 8] ΟἿγ Τμαγιῖ (δὰ ἢ. 1.) ἃ] 

81. Ρ" ἐνσεσειν 

82. δὲ... 1, 8] 8114 οορ δϑίμ ΟἸἸγτλοβοΣ ογῃ (ΒΥ οὐ») ] τας πρ. ἥμερας ... 
Ὁΐ ταις πρ. ἡμέραις 

33. ϑεατριζομενοι.. ϑ ονιδιζομενον, Ἑ-νιδιξομενοϑεατριζομενοι (:: πἷ- 
τηΐϊσαα ὉΠ ΟΌ6]0 ἐγϑηβῆχὶβ ὁ οὐ ὁ ἴῃ ογνειδιζ. ἐοΐδτη σόοσϑῖὴ ἀο] η ἄδῃ 

βίη! βοᾶν ἰπ οἰπβαιθ ᾿οουτῃ ϑεατρ. Βα δι π10. [ΔΙῚ 6ΤῸ Ε ἴδτα ἱπδρίθ.) 

84. δεσμιοις ο. Αὐ 67.Ὁ" 78. δ] ἴεν 19 Υἱ νξ ὁον ΒΥ 4] ΟἿΓ 4] τι (6. 
ΒΟΠΟΙΣΤ οἵδ]; οὐ μόνον, φησίν, ὑμεῖς οὐκ ἐδεήϑητε παρακλήσεως, ἀλλὰ 
καὶ ἄλλοις δεομένοις [18. δεδεμένοις) χεῖρας ὀρέγετε. δεσμίοις δὲ τοῖς 

ἀποστόλοις [-ἰἴους εἷς 3] λέγει) ρρίδὺ, ς (Ξ αὖ 52, βεὰ 6} δεσμοῖς μον 
ς. Ὁ ἜΚΙ, 4] Ἰοῃββ γὶ ἃ 6 (βεὰ Βαθεπί υἱποιζέβ δογηι) αἱ ΟἹθὰ ΟΥ 

(βεἃ οἵχὰ μοι") Εαΐ 8] (1π ἀγρατα θηΐο) 4] [ἑαυτοῖς 6. ὈΕΚΙ, 81] ἔδγθῦ ρ᾽ 
ΡᾺ.. ς (ΞΞ ΟΡ 52) εν εαυτ. 6. ταὶῃ αὖ νὰϊν ῥδῦς .. ἴῃ εαὐυτοὺς 6. ΑΝ 
813 (1ὲ νρ εἷς υοδὺ ΟἹϑῖα (Οἵ ὅτι ἔχετε) [ χρειττ. ς. ῬΕΚΙ, 8] αὖ νά τ ΡΙΡ 
οὐ μη κρευσσ. ας. Α ] ὑπαρξιν 6. ΡΝ’ 17. (413 Δρ Β62) 1 νρ ο0Ρ δϑοίβ 
ΟἸοῖα ΟἸ σοι 40 Ῥχγίτη Βοᾶ... ς (α 090) αἀὰ ἐν οὐρανοῖς 6. Ὁ ἜῪΚΙΝ Σ᾽ Δ] 
ΟΪΘΥ Βυγαϊγ 4] ΟΥ̓ Δ] πὰ (εἴ. ἰγδηΒρ) 

8ὅ. Ὁ" απολυήτε | μεγ. μισϑαποδ. 6. ΑΘῈΝ 8] (1 νρ φιας πιαρη. λαδεΐ 
γοηιμπογαϊίοπεηι) ΟΡ ἃ] ΟἸθα Οὐ Ευβάθιλδδι ς 49, μισϑ. μὲγ. Ο. Κὶ, 
Δ] ΡΙῸΣ Βυγαῖ 4] ΟἿν Τηᾶγ δ δ] 

806. 1ὴ τ. ἐπαγγελίαν, 51::Ἔτι 

317. οσον (80. Εἰ8Ρ5180 Τμάγιο ἃ Τγδιη οἵΩ) οσον Ο .. Ὁ" οϑενῦ οτοῦ | Ὁ" 

χρονισεν 
38. μου 6. ΑΝ ἢ νβ ἅγτὰ ΟἹϑα (82 - 89 οἰ) Τμάγε! βθάαὶ Ῥτίπι Βοὰ, ἰΐθτι 



ὅ8:: ΒΕΒ.10, 89. ΕἸάοὶ ταῖῖο οἱ Ἄὄσσθίωρὶα. ΑΌ6]. Ἐπορὶ. 

.- «. « Α ε τ - 3 3 , 

ἥ ψυχή μουν ἐν αὐτῷ. 39. ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμδν ὑποστολῆς εἰς ἀπὼ 

λεια», ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 

ΧΙ. 

1 Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος 

᾿ οὗ βλεπομένων. 2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήϑησαν οἱ πρεσβύτεροι. 

“65 ν,8. ὃ Πίστει τοοῦμεν κατηρτίσϑαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι ϑεοῦ, εἰς τὸ 

“00 4, 4 «εἰ μὴ ἐκ φαινομέρων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 4 ΠἼ||στει πλείονα ϑε- 
σίαν "Ἵβελ παρὰ Καϊν προσήνεγκεν τῷ ϑεῷ, δι᾿ ἧς ἐμαρτυρήϑη 

εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
“05 δ, 3ε, δι΄ αὐτῆς ἀποϑανὼν ἔτι λαλεῖ. Ὁ Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέϑη τοῦ μὴ 

ἰδεῖν ϑάνατον;, καὶ οὐχ ηὑρίόκετο διότι μετέϑηκεν αὐτὸν ὁ ϑεύς. 
πρὸ γὰρ τῆς μεταϑέσεως μεμαρτύρηται εὐχρεστηκένραι τῷ Θθεῷ᾽ 

ὁ χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι᾽ πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 

᾿ προσερχύμεγον τῷ ϑεῷ, ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν» μισϑι- 

(ας βρβοϊδηϊ ἢ) Επ58] Ῥγοοορθβ8 Ογρϑ (Ἰΐὰ εἰ. ΗΔῸ 2, 4. Α δ] πῆυ νΥ 
δῖα ΟἹ οι βίγοι. 2. 2. δ 8. Τμάγι ΤΈΡἢ). ἰΐθιη θ" ἃ 6 βυγυῖγ 4] Ἐπιι8ἀθπιϑῦτ 
Δ] ΔΙΆ ΒΤ οἰἶἰδὶ αἀὰ ροβϑί πιστ. (ἰΐοτ 1]. 1. 6ἃ. νδ[) .. ς οἵ ο. Ὁ ΕΚΙ Κ᾽ 
8] ΡΙΘΥ ΘΟῸΡ 8] ΟἿ 8] τὰ (ἰία οἷ, ἰοβί πὰὰ ἴῃ ΤΧΧ ἰΐοπὶ Ηο 1, 17. 64] 
8, 11) "ἘοΌῈ μου ἡ ψυχὴ 

ΧΙ. 1. ς πίστις, (αιιοᾶ σοηῃῆτγίηδίξ 1, 41) Ὁ" ὑποστασιν 

8. μη ἐκ... ἴ (ὦ δα ποπ αρριτοηίδει8: νοὶ τὰ ἐς ᾿πυϊδιδιϊέδει8) 81] ὈΡ τὰ 

ἐκ μὴ [ τὸ βλεπ. (6) ο. ΑΡ ἢ 17. ἃ 6 δορ ΟἸδαι Αἰῃ}176 4] τὴὰ .. ς 
τα βλεπομένοα ο. Ὁ ΕΛ ΕΙΠ, 8] ΡΙῈΥ ἔνρ δὶ τ ΟἿΣ (πομ οχῖμοβοϑ) 
81 τὴῦ 

Α. νυ χαεὺν [] τοῦ ϑεου ο. ΚΡ ἜΚΙ, 8] 6 γ οἵη νρ (ἃ ε ἐδϑέξἠεαζιν ρετ- 
λιϊδοπίοηι πιλιπογέψιιϑ 460) ΟΡ 5Βυγαΐ 4] ρΡὺὶ ρΡὰχ (ΟἸ]επὶ αὐτῷ ῥγχγὸ αὐτου) 

Ὁ. Τὰ τὼ ϑέω ς. ΑὉ" 17. ] υ7΄» δια ταιτῆς λαλεῖ ς. Α δ] ἔετε 30 ἢ νρὶ ον 
δυγαῖτ 4] ΟἸοα ΟΥ Αἰ} 398. Ν᾽ γββθιαποιηδ ΟἩγί θη ἃ 4] ρχὴ Ῥγχίτη Βαᾶ.. 
ς (ΞΞ6 ὅ:, βεὰ 60) λαλειται ς. ῬῈΚΙ, 8] Η] ἃ 6 Π8Υ] Αἱ Τμᾶσι (οχ 

σοι νάϊ: παρὰ πάντων εὐφημεῖται τῶν εὐσεβῶν") Οες (,, ἀεέμνη- 
στός ἐστιν" 610) 

ὅ. ηυρισκ. ο. ΑὉῈ ἃ] Εγμίρη δ, ς εὑυρισκ. 0. ΕΙ, Δ] Ρ] ΡΡ τὰὰ | ν᾽ Ἁ 
αινωχ Ὁ οΥ λα, ἃ] μετετεθηκεν } μεταϑέσεως ς. Αὐ" 171. 617." 80. 
ἰύνῷ οοΡ... ς (609) δἀὰ αὐτοι! 6. Ὁ ἜΚΙ, Δ] ΡΙῸΥ ΒΥΤΡ 8] (Βυσ απίε- 
φυιαπι ἐγ αΉ Δ εγτοὲ διπ1} ΡΡ τοῦ [ ευαρεστήκ. 6. ΑΚΙ, 8] ἴεγ 810 ΤΏΡΆΕ...ς 
ευηρέστηκ. 6. ὍῈ 8] Ρὶ ΡΡ του: 

θ. τω ϑεω.. Ὁ" 17. οἵὰ τω 



Νοβ. Αθσαβδιω. ϑδσσα δχ 46 τηδίϑν ἑδοίαβ. ΗΕΒ. 11,18. 585 
’ ’ ᾿ - Α - 

ποδότης γίνδται. 1 Πίστει χρηματισϑεὶς ΪΝΝὼξ περι τῶν μηδέπω “6κι 
4 3 Α ’ “ 

βλεπομένων, εὐλαβηϑεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίων τοῦ 
᾿ , “- 2 τ - 

οἴχου αὐτοῦ, δι᾿ ἡς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν 
’ 3 ’ 

δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. ὃ Πίστει καλούμενος “βραὰμ “6.. 
ε ’ “ ’ « 

ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἔμελλεν λαμβάνειν δἰς κληρονομίαν, 
ν )φω π ν 2 , “- : ἸΞ 

καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. ὃ πίστει παρῴκησεν εἰς 
γῇ» τὴς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηραῖς κατοικήσας, μετὰ 
3 ᾿ Ν 2 Α - “- - » 

Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν σινχληροτόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὑτῆς" 
10 ἐξ δέ Δ δ Νος λ , μὴ ἥ τ ’ ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς ϑεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἢς τεχνίτης 

3 Α « ’ Ἶ Ε Ἵ ᾿ 

καὶ δημιουργὸς ὁ ϑεός. 11 1Π|ἰστεὶ καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς “6α 
᾿ , ,» Α Α 4 « ἜΞΞΞΕΕΞ Ἂ 

καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν και παρὰ καιρὺν ἡλικίας, ἔπει πιστὸν 
ε ,»»", Α 3 , 19 Α ΝΟΣ 2) εν" 3 ’ 
ηγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. διὸ καὶ ἀφ ἔνὸς ἐγερνηϑῆσαν, 

Α “ - - - ἢ 

καὶ ταῦτα νενεχρωμένου, καϑὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήϑει βε; 
. ἐς .- ἡ ς Α » ᾿ » , 

καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης ἡ ἀναρίϑμητος. 
4 τ ; 18 Κατὰ πίστιν ἀπέϑανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς πτιτς 

8. καλουμενος 6, Ὁ ἜΚΙ, 8] υὐ να ΟἿ ΟΟΡ Βγγαϊγ 41] ΟἿγ Ῥδηὶ 8] 
ον [μη ῥγδϑῖῃ ὁ ὁ. Αϑὔ ἴδ νοὶ δύῃ Τηάσγι Ηἶογ 8] (φιΐ υοσαΐμτ) 1 ἐξελϑεεν 

ΟΌΡΕ ἰῦ νρ ροβὶ τοσπ. ροὴ  τοπον Ὁ. αρῦ δἱῦ.. ς 49. ὑσδϑῖὼ τὸν ος 

ΡἾ ΚΙ, ἃ] σοί μοῦ ΟἿν Τβάτι Π δι ΑἹ] Ϊ ἐμελλ. 6. ΑϑΚ ἃ] τὰ (εὐ αἱ 
νά Ρ1) Ον δαὶ ΤΉΡΙΕ .. ς ημελλ. 6. ΡΥ, δ] Ὁ] Τμάγι Οδο 

9. πιστει.. Ὁ ῈΕ καὶ ἃ 6 (εὲ ἀδπιογαῖιβ ργὸ πά6 πιογαίι85) ] παρωκχ. .. 
ὉΡΡ δὶ τῶῦ δἀὰ αβρααμ | γὴν ς. ΑὉ ἘΠ 8] τὰὰ (οὐ Ρ] υὐ νἀϊγ) 081 
Οεο... ς (6000) ργϑϑπὶ τὴν ς. "δ (μοη χοῖα] ἀθ οουγθοίοσιθυβ ἴῃ 
᾿ἀρρϑηάϊοο. ἘΠ σῖ θὰ 11π60]118 ἰχαπβῆχις, ΚΡ δοορηαίατῃ 4641) Ε 8] Ρ] ΟἿΓ 

Τηάτιὶ ΤῊΡΩ τ ἃ ἰσακ, ἰΐϑιῃ δ]}10] [ συνκληρ. 6. ΑΡΕ .. ς ῃ 49. 
συγκλ. 6. ΚΙ, 8] σογία ΡΙῈΥ | τῆς αὑτῆς .. θ᾽ 88. αὐτου, δεῖ! αὐτῶν 

11. σαυρὰ α. ΑΡ Ει, οἴς .., δάδαηϊ στείρα (05) γε] ἡ στ. (0 ἢ) γε] στ. 
ουσα τοι 4] ρπὶ ἃ 6 νβ ΘῸΡ 88}} ΒΥΧ Γ 41 ΤῊΡὮ | καὶ Β6ο... 9᾽Ὲ 
814 ΒΥΥΡ ἈΥΤῚ εἰς τὸ τέκνώσαν (4]8 δα ἃ και), ἃ 6 δὰ ἐλαβὲεν (αοοορὴ) δα ἃ 
“ιάμη 1 ἡλικίας ο. ΑὐἾ 17. ἴξ τ ΘῸΡ 588} δϑί μα ΟὨγταοβοῖ  ς (-Ξ Ὁ 
52) δἀά εἐτέχὲν ο. θΚ ΕΠ, 8] ἔξ γθ οὐ βυγαΓ 4] ΡΡ τλὰ 

12. ἐγεννηϑ. ᾿ς. Ὁ ΓΟ ΕΙ, 8] υὐ να γ ἔδγα οἵη ΟῸΡ ΒΥΓΌΪ ἃ] ΟἿΓ (οὐ 

τοῦτο μόνον λέγει ὅτι ἐγέννησεν ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοσούτων ἐγένετο μήτηρ. 

ΤΉΡΗ: οὐ τοῦτο μόνον ἐπυέησεν ἡ πίστις τὸ γεννῆσαν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 

τοσούτους εἰ6) Τμάτι δια ΤΡ Οθ6 .. Ιμη ἐγενηϑ'. ὁ. ΑΒΕ Δ] (ἴ νας 

οΥξ διγιῖ) :: ΒΟΙ6Ὠΐ δηἰϊαπ}88 8114 ἐγεννή ϑ. οὐτὰ ἐγενῆϑ'. οσοτηιηἴαΓο, ἂἢ 

Μι 26, 24. Α Με 14, 21. Απρδ 101, 18. ΑΒ ἐγενηϑ. Ρῥ͵ΤῸ ἐγέψνν. ΒΌΡ- 

βέϊταθτο. [ὡς ἡ 6. ΑΡ ("εὐ ἢ οὐδ Ὁ) Ἐπὶ, (υ" 81. καϑὼς ἡ) 8] Ἰοπβθ ρΡ] 

ΡΡπιι.. ς (ΞΞ 6 82) σεν 6. ταΐη νἱχ τῶι [ ΡῈ ἃ ὁ δοίμαἰτ οὰ ἡ πα. 

το χειλ. (:: 80 1.ΧΧ) 

18. λαβοντες ς. ῬΕΚΙ, 8] Ἰοηβθ Ρὶ Τμάγι δὶ (οι. ΡΑΣ611) 41].. 1 προσ- 



ὅ8ὺ ΗΕΒ.11,14. Ἐχροωρὶα δἀοὶ: ΑΌγδϑω, β8ὲς, ΙΔοοῦ, 

ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωϑεν αὐτὰς ἰδύντες καὶ ἀσπασάμενοι, κὼ 
ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 

γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. 1 καὶ 
εἰ μὲν ἐχείνῃς ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἄνα 
κάμψαι" 10 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπουρατίου. 

“Ἐχ 8,6. διὺ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ϑεὸς ἐπικαλεῖσϑαι αὐτῶν᾽ 

ἡτοίμασεν γὰρ αὑτοῖς πόλι». 
“05 33,1... [11 Π|ίἋστει προσενήτοχεν “Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, 

καὶ τὸν μονογενῇ προσέφερεν ὃ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, 
85 31,.3.18 πρὺς ὃν ἐλαληϑη ὅτι ἐν ᾿Ισαὰκ κληϑήσεταί σοι σπέρμα, 19 λο. 

γισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεχρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ ϑεός" ὅϑεν αὐτὸν 
"08 27,35, καὶ ἐν παραβολῇ ἐχομίσατο. 20 πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλύ- 

Ἁ Γ 

συ ον ἐξ δδγῆσεν Ισαὰκ τὸν Ιακὼβ καὶ τὸν Ησαῦ. 21 πίστει ᾿]ακὼβ ἀπο. 
’ “ “- ς-" 2 ᾿ 3 ; Ἁ ; 

ϑνήσκων ἔχαστον τῶν υἱῶν Ιωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν 

δεξαμενοι ς. Α.. 17. 81 ΟΒγιιοβοϑ 4] χομιίσαμενοι (:: οὖν. 89.)  ἐδοντες 

ὁ, ἅῃ6 οἵη δ] Ἰοῃῆρ6 Ρ] νυ οἵη ρῥρᾶτ μιὰ ρρίδί.. ς (ΞΞ Ὁ 32) δἀὰ χαν 
πεισϑέεντες ς. τηῖη αἱ νά γ ρῥϑις | ξένοι... Ὁ ἢ δαὰ και 7Ζεαροικοι 

14. τ" ἐνφαν. Ϊ ΡΝ 41 ΟἾγΙΔΟΒΟ: Ῥγοοορθ8ϑ ζητουσιν 

1δ. τ" δὶ Τῃάνγι' μνημκονευουσιν (Βοἃ ἢ μνημονευουσαν, οασέβ ποὴ ἰϊίοτ 

Ῥοΐοσδια Αββθααΐ), Ὁ 84] ΟἸγοηθὴξ ἐμνημονευσαν ἐξέβησαν (67) ς. 
ΑΡἘἾ 11. 18. 80. ΑἸ 57 (εἀ ἃ 4] εἐξεβληϑησαν)ὴ ΟἸ τοι 43 Τ δτὴ (εξ. Ρατδτὴ 
ες ἐξηλϑὸον 6. ὈΕ ΕΙ, 8] Ρ]6Γ ρρ τὴῦ | Ρ" οἱ αν [ Ὁ" αναχανψαι 

10, νυν 6. ὯΠ6 ΟἹ. 8] Ρ] Α(Ὦἢ ΟἿγ (εἴ. πιο8ς58) ΤῊ ἀσὶ ΟΠ γοπ 45 ἃ] ς (-Ξ αὐ 

52) νυν Ο. τηἶῃ αὐ να γ τὰ [ ϑὲεος ἐπιχκαλ. (Κ καλεισϑ.) αὐτῶν (Κ --τοὺ ) 
.. 5118. ἃ 6 ἐπιχ, αὐτ. ϑὲ., ἔνε υηοσαγὶ ἄδιι8 δογαηι 

17. αβρααμ (ΒγτΡ Βαδϑῦ ο.ἢ, δ" ἃ ὁ ροβί πειραζ., 11. ροϑὶ σιεστ. Ροῃηλ).. 
8.Ρ6 ΟἸγοβο8 (Ἰξοτηθοτα Υ ἄΐγ) ογῃ ἢ μονογενὴν 1 Καὶ Δ] ΟἾγχΣἱ δχιροβοῖ 
ΤῊΡἢ (πα αναδ.) δεξαμενος 

18. νυ" 238. ἀ 6 δἱ Ογγξίδρ}7 ΟΠ γ᾽ (εἴ. πλ0808) οχῃ οτι [ Ὁ" ἃ ἐσακ 

19. χαέ ρσ.. 109. ἃ 6 888} οἵὼ Ϊ ἐγέέρεεν 6. ῬΈΚΙ, ἃ] ἴδγθ οὔ Οὐ (ἢγ 
Τπάτι Πδπὶ ἃ] .. ἴῃ ἐγειραν 6. Α (εγεερε) 813 Ογτ ΕἸΔΡ 88 Ογοῃ103 [δυ- 
νατος ὁ. Ὁ ΕΟ ΕΠ, ἃ] αὐ νὰν οι ἢ νῷ Οὐ Ογγείδρμβδ ΟἿγ Ὑπάτχέ 
ΟἸγΟΙΤΟΣ 4] τὰ .. Τῃ -ταὶ ὁ. ΑὉδὴ ἃ ὁ (ἀ 6 ροϑδῖδ, βεὰ ἢ νρ ροξοηϑ 68) 
Ι εν παραβολὴ ([ νᾷ 600 ΒγΥ ἦπ ραταθοῖα) .. ἃ 6 ΒγΥΡ ἐπ ραγαδοΐαπι; 
ΟὨγτθ 808 Β6π16} ἐν παραβολαῖς δἴᾳαο δὶς οἵ. Ομείαι (1. 6. Μυιδη 8) 

20. καὶ ρῦ ς. αϑϑ 11. 67." δ] ἰὸν Ομτίχὶ (1 οι πλο803) ΤΗάγι Πάτὴ Ρυΐτῃ 
ϑ66.] Βεά... ς᾿ ὁπ 6. ΚΡ ΕΚΙ, Δ] ΡΙῸΓ ΘῸΡ βυυλῖτ 4] ρρδτ δ]ῖα [1, Ὁ τῶν 
μιελλ. ] εὐυλογῆσ. ς. ΘΈΚΙ, 8] ΡΙΘΓ ρὑΡὴ πιὰ... 1ὼπ 49. ηυλ. 6. Α 4] Οιτῖ 
(οι. πο 868) ΤΗάτι (:: οἵ δὰ 7, 6. ἰΐθαι δά Μο 10, 16. ο 2, 28 οἱ 84. 9, 
16. 24, 80. αυἱθαβ 1]. ἈΠῊΠ οἀὰ Α]ΐᾳ δηιᾳυΐββ ἡνλ. ῥὑγῸ εἰλ. ῥὑτδθ- 
Ὀθηΐ; ΓΆΓΟ ψθτὸ ῥγϑοϑίδί ηυλ. υἱ ΜΙ 14, 19.) 



Ιοϑϑρῇ, Μουβθ8. Τυδηβίίαβ τηᾶῦῖβ. Ηἰθγῖομο. ΗΕΒ. 11, 80. 587 

4... Ἃ νυ Ρ»ἢ - ς ἢ 3 - , 2 Α - Ἁ 

ἔπι τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 22 πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ "6κ 0, 54. 
τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ τῶν ὀστέων -. 
αὑτοῦ ἐνετείλατο. 

. »" Α Α “- 

20 Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέ- “Ἐχ «, 5 «. 
ρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸ 
διάταγμα τοῦ βασιλέως. 24 πίστει Μωῦσῆς μέγας γενόμενος ἢ0- 

γήσατο λέγεσθαι υἱὸς ϑυγατρὸς Ψαραώ, 20 μάλλον ἑλόμενος 

συνκακουχεῖσϑαι τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας 
3 ᾽ - [4 ’᾽ “- Σ ἢ ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν “Αἰγύπτου ϑη- 

- , Σ " - “.Ὁὕὔ ἢ 3 Α 
σαυρὼν τον ὀνειδισμὸν του Χριστου᾽ ἀπέβλεπεν γὰρ ξἰς τὴν μισϑα- 

ποδοσίαν. 21 πίστει κατέλιπεν «Δ4ἰγυπτον, μὴ φοβηϑεὶς τὸν ϑυμὸν “Ἐκ 15, ει. 

τοῦ βασιλέως τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 28 πίστει "Ἐκ 15, τι ει. 
, ’ ΑἉ - 

πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλε- 
ϑρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 29 πίστει διέβησαν τὴν ἐρυ- “Ἐκ τε, »5 κε. 

4 « - - τ - 

ϑρὰν ϑάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰ γύ- 
’ ’ Α , «ς ν» [4 

πτιοι κατεπύϑησαν. 80 πίστει τὰ τείχη ]εριχὼ ἔπεσαν κυκλωϑέντα "1οι 6, 90, 

21, εὐλογ. 6. ΚΙ, 8] Ρ]6γ ΟὨγοοτα ΤῊ γΕΪ (ποη δὰ ἢ. 1.) ἃ] .. [μη 49. ηυλογ. 

ὁ. ΑΡῈ 8] ρϑυο Ομ γίχὶ (οἱ. 0868) ρἰθοτα! ΤΗάγίὶ δα ἢ. 1. οδἰπίοθρὨ 1,500 (:: 

πο ροΐθδὲ ἢοο νοῦϑὰ 8116. ἀαϑῖῃ ν. 20. οἀΐ, δὰ ἀπθτ νἱ 6) 

28. μωυσ. 6. Ὁ ΚΙ, ἃ] Ρ] ..ς (6 2 αἱ 7, 14. εἴ ροβῦ) μωσ. 6. ΑὉ ΤΡ Ὲ 8] 
οογίθ ρῃ. [ἴθ ν. 84 8684 ἢ μωσ. εἴ Α ποῃ βδ{185 ᾿ἰᾳαθί [ εεδὸν (Αἱ, ἃ] 
υδον) .. 44. 41. οτὰ  διαταγμα (10 νεᾳ 6δαἀϊοζιιηι) ς. ῬΈΚΙ, εἰς... μη δογμα 

ο. αὐάϊν 84, (4θ.πὶρ προσταγμα) Ὁ" (Ἦἦ ἱπρσγόθανὶ!) Ε ἰὰ νροἀάδ αρ 
ϑΑὉ δὰᾶ ἴῃ ἢ. πεστι μεγας γενομενος μωυσῆς ανε!λὲν τὸν αιγυπτιον 
κατανοῶν τὴν ταπινωσιν των αδελφων αυὅτοι 

Φὅ. συνκακ. 6. ΑΌ.. ς ἴῃ 49. συγχ. ο. ΚΙ, οἷο 

260. αἰγυπτοῦυ 6. ῬΕΚΙ, Ὁ 81] Ρ] σορ βυγῖτ 4] ΟἹδτλ ἘΠιΒιρδΓΟΙδΣ ΟἾγτοΒ08 
Τράτὶ Ῥμοίταδῃ8,18 4], 1,ἢ ἐν αἐγυπτοὺυ ςο. Α 8. 11... ς (ΞΞ6 82, βοὰ 

60 ἐν αἰγυπτῷ ο. τηῖπ αὐ νάϊν ρϑαις ΟὨγταοαἱ ΟὙγμΓ189 4} 28, ἰὸ να 
81 αἰγυπτίιων (ἃ 6 ἐλοϑαιιγὴβ αεσψρίιηι) 

421. Αἱ, 4] κατελειπὲν [Αἰ ἀαὡρατον [ ὁρῶν .. Ροδβί δῆς νοσϑῖω Ὁ" ἀμ88 
16 γ85 μδθασγαῖ: ΝΥ ἰβίῖο νά ὈδηϊαΣ ται που ᾿ΐθι τη ἢ. 

28. ολεϑρ. ὁ. ΑΡΕῈ Ώϑαιι.. ς ολοϑρ. 6. ΚΑΙ, Δ] σογίθ Ρ]ῈΓ ΡΡ τὰ 

29. γὴης ὁ. ΑΒ ἾῈ (ἰὉ νε }ὲν αγΐάαπι ἐόγγαπι ᾿ΐθτωη 6ῸΡ ΒΥΓ [βυτρ ἀ6ῇοϊῥ ἰπὰθ 
αι. 21.] 41) 11. 81. 471. 11. 18. ΟἿν Ὑπάγιοἃ,, ς οἵα (:: αὖ 6. ἀθεβῖ 
ἜΕΧΙ4, 29.) ο. ΡΠ ΕΠ, ΑἹ ριον Τμάτγι δ 81} κατεποϑησαν .. 81 ἔογοῖθ 
Ομ γα]ᾳ (βοἃ νϑῦ π|88) Τβαγέ κατεποντισϑήσαν (δἰτα! ἰτον Βποὶ 16οἴϊο 
ἜΕχ 1, 4.) 

80. τεἐριχω: ἰΐα Ἀ. 1. οἴ, ΑΒΕΚΙ, | ἐπέσαν 6. ΑὉ" Δ] ἔεγο'Ο ΟἸΥΠΙΟΒΟΙ (οἱ 87. 
ΟἸγπιο8.5. σον)... ς -σὲ (-σεν ὉΛἜΠ, 610) ὁ. ΡΤ ἜΚΣ, δ] Ρ]ὶ ΡΡ τοῦ (6. 

κατέπεσε οἷ -σον ἰορὶιατ) 



δ8βΠ ΗΕΒ.1]1,81. γασγία Βα οὶ οοπβίβδῃ ϊβ ἔοσίβαι  Θχθμρίδ. 

"ἼοΣ 3.1. ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 81 πίστει ἹΡαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς 
τω 5, »5. ἀπειϑήσασιν, δεξαμένη τοὺς κατασκύπους μετ᾽ εἰρήνης. 

"Ιαὰ 6, 4. 18. δ Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει μὲ γὰρ διηγούμενον ὃ χρόνος 

περὶ Γεδεὼν Βαράκ τὲ καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿ΙΠεῳϑάε “Ζ1]καυείδ τε καὶ 
Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, δῦ οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο 

“Ὅκα 6, 33. βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπι} γελΊΩΥ; ἔφραξαν 

ΝΣ στόματα λεόντων, 84 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυ)ον στόματα 
μαχαίρης, ἐξεδυναμώϑησαν ἀπὸ ἀσϑενείας, ἐγενήϑησαν ἰσχυροὶ ἐν 

1 ΒΕ 1, τ. πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔχλινα» ἀλλοτρίων᾽ ὃΌ ἔλαβον γυναῖκες ἐξ 
“2 Βει, 1. ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν᾽ ἄλλοι δὲ ἐτυμπατίσϑησαν, οὐ 

προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ίνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχω- 
“2 ἘΡῊ ̓  ̓ 80 ἕτεροι δὲ ἐκπαημῶν καὶ μαστίγων ἀφ μα ἔλαβον, Ἴ δὲ 

ἑσμῶν καὶ φυλακῆς δ᾽ ἐλιϑάσϑησαν, ἐπρίσϑησαν, ἐπειράσϑησαν, 
ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέϑανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

82. Ὁ" οἵ ἐτιὸ [ Ὁ" ἐπέληνῷε} μὲ γὰρ 6. Αϑ"..ς 49. γὰρ μὲ (:: πὶ 586 08 
γαρ ἐχ ἰθγίϊο ἰοοὸ ἴῃ βθουππάστι ἰσϑηβ]ϑίμστη 681) 6. Ὁ ΈΚΙ, 8] δογίθ 

ΡΙῈν ΟἸ ἐπὶ 4] ρτα  πεέρε.. ὑ" δάὰ δὲ βα. τε ο. ὈἜΚΙ, 4] αὐ νὰ ἐγ οπηη 
ΟἸν Τηάτγι Ῥδῃὴ (οἰ. Ρατϑ11) 4], Σΐθιη ἡ χαν βαρ. (ἰἴθτα οχρτίτα ἃ 6 βυγὴ) 
«Ὁ Τὰ οἵη τὲ 6..Αἃ (ἤν 8] Ὡθ0 ΡΥ 66 560 ΘΧΡΥΪΩ) ΟἸοτὴ | καὶ 866 οἵ 
ἴαγῖ ὁ. ΡΕΚΙ, 8] 6 Γ6 οἵηῃ ΒΥΧ 8] Οἂγχ Τμάγὶ δῖ ἃ]... 1. οἷ «ὁ. Α 17. 

ἔ νᾷ οορΡ ἃ] (ϑηΐθ σαμψ. οἷιὶ εἴ. ἃ 6 Απρὴὶ ΟἸδτα 8] τὰ ἃ] [ Ὁ" σαμψω) 
δαυειὸ (ας. λ" ἢ. }.), δαιυιδι δαβιδ: οὗ δὰ ΜῈ1, 1. 

88. Ὁ" ηργασαντο ] Ὁ" στομα 

84. μαχαυρὴς α. Αἱ" (:: οὗ δὰ Αοἱ ὅ, 2. 10, 1. 12, 2. οἵ 41101). Ιΐδϑτῃ ν᾿ 

81. ς. ἢ Ὁ Α ποη 8818 αὶ... ς 49. -ρας αἴτοα Ιοο0 6. ὈἜΚΙ, ἃ] 
οοτίο μ}]6γὺ [ ἐνεδιυναμωϑ. ας. ὉΟΌἜΚΙ, ἃ] αἱ νάϊτ οὐ ΡρΡ τυ (ἀ 6 
ἐταζιεγιπί, ἔνα σομυαϊιογαη).. Τωη ἐδυναμωϑ.. ο. ΑΒ :: οὗ δὰ ΕρΆ θ, 
10. 1 υ" παρενβολας 

8ὅ. γιναικὲς ο. ΡΟ ἜΚΙ, οἵο .. 1ῃ γυνανκας ὁ. ΑΒ (ἃ 6 ἀσσέρεγ. 
ηιηζίογεα 6 γΕΒΥΥ. πιογίποτιπι ϑμοτγιπι; Ε νρὶ ἀο0. ἢῖμι. ὧ6 γ68. πιογίιοβ 

διι08) ] Ὁ“ απετυνπανισϑ. 

86. υ" ἐνπέγματων | πεῖραν... οἀἀ 8]1ᾳ πείραν 

87. ἐπρισϑησ. (Ογβϑ8θρ6 ο(ἀἰδβ[8,466 εὶς: εἰ δέ τις οὐ προσέεται τὴν ἷστο- 
ρίαν διὰ τὸ ἐν τῷ ἀποκρύφῳ ἡσαΐᾳ αὐτὴν φέρεσϑαν, πιστευσάτω τοῖς 
ἐν τῇ ἑβραίοις οὕτω γεγραμμένοις ᾿Ελιϑάσϑησαν, ἐπρίσϑησαν, ἐπει- 
ράσϑησαν) κ] ρμτω) .. [Ὁ δοίητο (βϑ.ὮΡΡ' δηΐβ ελιϑ. ροῃ) ΟἼδὴ οἵα... 
Ὁ" ἐπιρασϑ. (Ϊ8 Ἰρίταν ἐπιρασϑ.)] ἐπειρασϑ.. (εἴ. ΟἸοτα ΟΥά [Ἰρχίμηΐβ 
ταν οβί 208 ϑασϑέντες πρισϑέντες, πειρασϑέεντες] 81] Ῥχι; ἃ 6 

ἑεπιρίαυοτγιπ, ἢ νῷ ΟΡ 8] ἐεπιρίαϊί δι) .. 2. 48. 8.1801 17.160 βγχ Αγθ 
δοῖῃηαῖν Ον"19 ἘΣ ΒΡτ 3,10 ΤῊΡἢ οἵἷὰ (μ66 ὀχροῃῖί ΟἿἿΓ π60 τωδϑὶβ ψϑσοὸ 
ἐπρισϑ'.): ἰὰ αποὰ ργοθαπάπτῃ ναϊγ.. 1, 17. δῃΐθ ἐπσρισϑ. ροπ; 110. 

111. (ἰοδῖ6 52) ἐπρησϑ'. Ὀὶβ (ρχο ἐπρισϑ' οἱ ἐπειρασϑ.) .. οοπϊθοοχαπὲ 



ΝΌΡ 68 ἐθβέϊατη Πα οἱ. 1086 Ομ τἰβίαβ Βάοἱ ἄαχ. ΗΒ. 12,4. 689 

δέρμασιν, ὑστερούμενοι, ϑλιβόμενοι, κακουχούμεροι, 88 ὧν οὐκ ἦν 
ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις 
καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 89 καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηϑέντες διὰ 
τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40. τοῦ ϑεοῦ περὶ 
ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἕνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωϑῶσιν. 

ΧΙ. 

1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν 
νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποϑέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 
ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 
2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, 
« 3 - - - - [ δ - 

ὃς ἀντὶ τῆς πρυκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης 

καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ κεκάϑικεν. ὃ ἀνα- 

λογίσασϑε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν 

εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 

4 Οὕπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

ἐπυρασϑήσαων (υ οἷ εν ραβΒβίτπη 864 ΥΆγῸ ΘΟη 188), ἐπσυροϑ'., ἐπήρωϑ. εἴ 
4118. [ μαχαιρῆς εἰ -ρας υἱ ν, 34. [ ΑΡῦτ, αὐγιοις δ Ε3), ἃ] τῶῦ 
κακοχουμ.» Καὶ κακωχ., ΟΥἶ κακουμέγον 

88. ἐπι (11. 18. 118. οαἱ ἐπὴ ὁ. ΑἍ 11. 78. 118. Οτϑ5,318. ΑἸ85361 (ρογρὶΐ 
καὶ ἐν σπηλαιοῖς ροβὶ πλαν.) βοογα35. οαἰχὶ (:: οὗὔ Μο 1, 48. υ] ἐπ 

ἐρήμους τοπους Βα} 1167 ἃ Ρ]ΘΓ ἰπ ἐν - τηδίαχῃ 6δί. Οδύθγατῃ Ω6 αυ]8 

ποροῦ ἰἰϊα ατϑθοο ἀϊοὶ ρο886, οὗ δίαρῃ. Τῆδβ, ὅσ. 1ἱην. ρ. 1514.) .ος 

49. ἐν ὁ. ῬΕΚῚ, 8] ρὶοσ ΟἸθα Οὐ" Ε8ΡΓ12»,109 ρΡ08348. 405 4] τη 

89. ὉῈ καὶ παντ. μαρτ. ουτοι, ἰῇ νᾷ εἐ δὲ οπιη68 ἐξδίϊηιοηῖο ἢαεὶ ργοδαΐὶ] 
την ἐπαγγ. (εἴ. ΟΙεαι Οὐ Οὐγβίδρηϑος ογοδὶ ΟΧ δα .1,.108 4] ρῖὴ ΗΪΘΥ 
81)... τη τὰς -λιας 6. Α 80. δῖ}Ὁ Ετ5896189 ΟΥΥΠΙΘΘΡΆΙ,1388 ΑἩρ :: οὖν. 18. 

40. Ὁ Ὁ ΟΥπίοθΡΒ1,143δ ῬγὴοΟΟρΒΙΟΘΡὮ 2,8 ὸρ κρενττ. τι πέρι ἤμ. 

ΧΙ. 1. ὑ" ονκον [τρεέχωμεὲν .. Κὶ 8] τὰ Αἰ368.. γομεὲν 

2. Ὁ" Ογγῆτϑδο γον σταῦυρ. Ϊ τε..1, δὲ [] κεκαϑύκὲν ας. ἊΠ6 ΟΠλη 8] Ἰοηρθ 
Ὀ] (864 κὶ αἴ πιὰ κεκαϑηκ.) Ογνβά111 Ογγθυῦθο 4] γγηὴ.. ς (ΞΡ 52) 
ἐκαϑισεν α. ταῖῃ τὰ ΟΥἹ]Ὁ 

8. γαρ (ατπι αρ6) .. ἃ] ΡΙυβ ἃ 6 ΒΥΤ 819 οὐν, νροδά μὰ Ἠδυτὰ (πο 
ἰΐοτα Ῥυΐπι) οἵα {Ὁ οτὴ τὸ» [ ὑπὸ .. Ὁ" απὸ αὐτὸν ο. Ὁ ἘΠ, 8] [Ἐ7Θ 
ΟΥΠΏ ΡΡ πιὰ... [ἢ ἑαυτὸν α. 4, ἰΐθιι ΡῈ" ἑαυτοὺς, 17. Τμάτι (τὸ εἰς 
αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ εἰς ἑαυτούς) αὐτους, ἰΐθτα 8εηιοίίρ8ο8 (ναϑὰ εἰςἀ4 8114 
δϑοπιοίζρϑιιγ.) διτὰ ἔπ" ΠΔΥῚ 8], ἐπ υοδὲθ ἃ 6] ἐκλυόμενον 6. ΑΚ Ἐπ, οἷο 

.. ὈἘ εἐκλελυμέενον 

4. οὑὐπω .. ΗὟ, 61. 78. 19.19ε1 8.09 νς (εἴ, ἀοιλὶᾷ, 56ὰ πορ δὶ ἔπ 8]) 
ΟΡ 588} δύω δὰὰ γαρ Ὁ" μέχρι Ϊ ἀαντεκατεστητε 6. ΑὉΕ1" 8] Ἰοῃρε 

8, 1. 

8, 1. οἷα 



δ0ἁἃἷ ΗἩΗΕΒ.12,5. ειϊχαϊίοπα ἀοὶ ρϑΐθσηϑ ὑτσγοβοῖδ ρ᾽οίδε 

Α - ’ σ ςζ», 

ἌἝΡιον 8,11 «(ἀνταγωνιζύμενοι, Ὁ καὶ ἐχλέλησϑε τῆς παρακλήσεως, ἤτις υμῖν 
« ς.» ’ « Ἁ 3 ᾽ ὃ. [ώ , ἂὲ 

ὡς υἱοῖς διαλέγεται Ὑιέ μου, μὴ ὀλιγώρξε παιδεέας κυρίου, μὴ 
ἢ “- ᾿ ᾽ , «τ: , 

ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχύμενος" Ὁ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, 
« , «ς ’ 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 1 εἰς παιδείαν ὑπομέ 
-. { “« « , ΄ Α εν Θ 2 

γετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὃ ϑεὸς. τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παν: 
’ ’ 5 ’ , τ ’ , 

δεύει πατήρ; ὃ. εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγονασιν 
3 Ἁ -- 

πάντες, ἄρα νόϑοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρχὺς 
ε “- ’ Ν , νΣ» , ᾧ 3 Α - 

ημῶν πατέρας εἰίχομὲν παιδευτὰας καὶ ἐνετρεπομεϑι α΄ οὐ πολν μα). 
[᾿ - - ͵ Ἁ ( 

λον ὑποταγησόμεϑα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; [10 οἱ γησὸμ ς ( μ 
“« 2 -- { 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδενον, ὁ 

Ρ]...κ αντέστητε .. 49. αντεκατεστ. ο. 1,7 81] τὴ ΟἾΥτΟβοΙΝ  Τβάτί 
ΤἼΡΉ “οἃ (:: κΚ φαθτα ἰβέδ [οτιηδ τηϑάϊα δοίδίθ σ᾽ ουγϑία δὲξ, ποὴ 8818 

᾿.. 1. δὰ τϑοϊρ θη ππη [οβίθϑ βαθεῖ. Οὗ ἀπεκατέστησε Τ)αο 8539 ἀπεκα- 
τέστησαν ΤΠΕΟΡΔη81 ἀπεκατέστη ΟἸππΑΙΊ359 οἱο) 

ὅ. ἐκλελησϑε... Καὶ ΔῚ ΟἿγ (τοῦτ᾽ ἔστι παρήκατε τὰς χεῖρας, ἐξελύϑητὲ 
ΤὨρΡΠοα (β6α οὐ τοσοῦτον παρείϑητε κι ἐξελύϑητε ὥστε καὶ τῶν 
- λόγων ἐπελάϑεσϑε) ἐκλελυσϑὲε] Ὁ" παρα τῆς παρακλ. [μου (:: ῥϑαεὶ 
δὰ Ρτον 8, 11.) .. 0" 417 ἃ ὁ ΟἸδῖ Τμάγιθᾶ οχὴ [ ΑΙ, 8] σπαιδιας, 
ἴΐοπὶ -ἶὖ - Αγ. 7.) ΑΡ  ν. 8., Ὀἢ ν. 11. [Ρ59Ὲ ἐλεένχ. υΖε. αὖτ. 

1. εἰς (α΄) ς. Αν (δε ν ἃ σοηΐξ 6. παραδὲεχ.) Κι, 4] ἴδτο 49 ααἱ 8]1δ 
Βαηῦ ΟἿΥ (118 οηΐπι δα σογγίρεπαδα νάΐσ βυδάθηΐα οἰΐϑτη οδ 36 οἱ 
οὦ τῆοβς ῃβιῃροαὰθ Μυΐΐδηο ἱπίθγρσγεία βαιϊβ {10 ααἰάδτῃ Ὦ. 1. 88 

Οατδθοὶβ δά 8 ἀϊβοεοαοπίθ. τὸ εἰ παιδεύεν ἱρὶΓ Βα δϑιλι θη ᾶπτῃ νάϊτ 

εἰς παιδείαν, εαἱ δπιοηἀαίοηΐ ἕανοηΐ βηα4ᾳ: ἄρα εἰς διόρϑωσιυν, ἀλλ 
οὐκ εἰς κόλασιν εἴ6) Τμάτε (ἰἰὰ ταγθὰβ ουτὰ ἐοάΐςα σογχγίροπᾶδα ναί 
οἀϊο, ᾿ΐα αἱ ἐχρ]ϊοαῖίο Ἰθραίατ: φέρετε γενναίως τὰς ἐπιφερομένας 
παιδείας) Ῥτοοορθθ8 Πα (οἰ ΡΔτΟΤ8) Οδς (116 ἀοοθηΐα φοτήτη), ἰέϑιι ἰὲ 
γε Οτἶπίὶ 4] (1 νῷ Οὐἷπι ἐπ ἀϊδοϊρίίπα -- παπὶ ἃ [0] ρενϑευστγαΐα, ἨδΥὶ ἐπ 
ἀοοίγέναπι ραϊῥοηε8 δδίοίθ), ἰίατη δὰϊ εἰς Βαθοηΐϊ δὰ ΒΑ θη ἕθ8 πὴ 

ΘΧΡΓΕΒ8Ϊ886 νἀ θηΐιν γν 8] 6 ΓΘ ΟἿ (ΒΥΎ ϑιιϑέϊπείε ἐσίξιν σαϑίϊσαϊϊοπεπι, 

(ΟΡ ραϊϊομίεν ζεγίε σαδίϊφαΐξίοπεηι, δϑὶ ἢ σαϑδὶ. υδϑίγαπι ραϊξίεπξεν ζετίο, οἷς) 

ἐς 49. εὐ 6. τηῖη αἰ να τ τὴ 81 ΤῊΡΏ (:: δ εἰς 1ϑοίῖο τηϊπΐτηθ ἰϑπὶ 
ἰπθρίδ δβί αἱ ἱπνὶτα ἰδηΐα ἐθβίϊαπι νἱ δὈἱ οὶ ἀθ Ὁ 681) [ Ὁ" ὑπομείνατε 
τις γὰρ ὁ. Αἶνρ β8ῇῃ ΟΥ... ς δἀὰ ἐστὸν ο. ΠῈΚΙ, ἃ] αἱ νὰ ϊγ οτηη νυ ρὶ 

ΡΡ τὴυ 
8. γνοϑοι.. α νοϑροι ] ἐστε 8660 Ἦ.]. ς. ἘΠῚ, ἃ] υἱ γα γ ἴ}6 Γ6 οτὴη ΒΓ 
81 Μδς ΟἿγν Τηᾶτι διὰ (οἰ. ΡΔΓΘ618) 4], Τὴ ροβί υἱὸν 6. ΑΚ οΥ ἢ 4] ἰξ 
νξ ΟΠτυιοβοδ ρΡ 

9. πολυ ς. ΑὨ (Ὁ  δάὰ δὲ) .. ς πολλω ο. Ὁ ἜΣ, 8] οοσίθ ρ]6γ (:: οἵ οἷ. 
δᾶν. 2ὅ., ἰΐεπι 4110] ββερε πολλω μαλλ. ἴδγϑ ποι ψϑυΐδῃ8) [ Κὶ Δ] ζη- 
σωμεν 

10. κατα τὸ δοκ. αὐτοις (1, αὐτους) ἐπαιδευον .. Ὁ" ἐπαιδ. ἡμας και τα 



Ἐχοϊίδί δὰ δυρθηᾶδ ρἱοίαίϊβ βέπαϊδ. ΗΕΒ. 12,129. 591 

Ἁ 4 ΕῚ ΡΣ - -«- 

δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
» 4 . ΡΞ 

11 πάσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ 
λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾿ αὐτὴς γεγυμνασμένοις 

ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. ᾿ 
12 Ζιὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα “Ἑ- 95, 5. 

ἀνορϑώσατε, 18 καὶ τρυχιὰς ὀρϑὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, "Ῥτον «, 56. 
Ο 3 Α ᾿ 3 - 3 Ἂν ᾿ - Σ». » , 

ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐχτραπῇ, ἰαϑῇ δὲ μᾶλλον. 14 εἰρήνην διώκετε 
Α . τ 2 

μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύ- 
ριον, 18 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ "Ὁ 39, 18. 

» ᾽ , " - 

ϑεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ ταύτης 
- « Α ὔὕ ὔ , ΠῚ ὔ ες 5 » ΠῚ 

μιανϑῶσιν οἱ πολλοί, 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ὃς «6 95, 8ῖ κε, 

ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτύκια ἑαυτοῦ. 11 ἰστὲ γὰρ 
σ - ’ 9 λ λ - ᾿ 3 λ ’ 2 ὃ ,ὔ 9. ὸ ὅτι καὶ μετέπειτα ϑέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσϑη «6 «1, 80 κε. 

, τ μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας 
αὑτήν. 

18 Οὐ γὰρ προσεληλύϑατε ψηλαφωμένῳ ὄρει καὶ κεκαυμένῳ ""ι «, τι. 
Α 4 ᾽ Α ’ Α Α ’ " Α 

πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ ϑυέλλῃ 19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ "Ἐχ 19, 18. 

δοκουντα αὐτοις, ἃ ογμαϊεδαπὲ πο8 86σιπα. νοϊιριξ. ϑιίαπι [ Ὁ συνφερον, 

Α συμφέρων 11, αγνωτῆτος 

11. δὲ ΡΥ (413 ἃ μεν) .. Ὁ" 8415 ἀύῖὰὼ ΟἾγἶ Ἵσϊβοβοθᾶ ογχῃ δι αὐτῆς .. Ὁ" δὲ 
αὑτοὺς [1, γεγυμνασμενῆς 

14, τ΄ κυρίον .. ἃ νρ (ϑΒ6ἃ ποη 8πὶ 1) ΕΡΙΡὮΤ710 τ. ϑέὲον 

15. τυ" ἐπισκ. υνὰ μη | χαριτος .. Καὶ δοξης [ Καὶ ἐνοχλεν | δια ταυτῆς 6. 
ῬΚΙ, Αἱ γῖου (ἰξ νεᾳ }ὲν ἐΐΐαπι) ΟὨγίχι Τμάγι θδπὶ ΤῊΡΒ Οεοῖχι,,, 1,η 49. 
δι αὐτῆς ο.Α. 11. 61." 80. 181, 288. (ΟΡ 8γγ αἱ νάϊ) ΟἹ 6πιθ32 ΟἿγ 
δοτὰ Οϑοθοιῃ (:: δὲ οοΥγθοίογθιαῃ ποὴ ργοάὶῦ ηἰδὶ δ αὐτῆς. Ιά6πὶ ἃ π6- 
τοῖπθ πηαϊδίαπι γ. 11.γ) ποι ἰΐθι διὰ ταύτης 18, 2.) [οὐ 6. Α 47. ΟἸοτηθΣ5 
ΤΒάγι... ς οἷι 6. ὈΚΙ, δὶ ἴδύθ οἵὴῃ ὉΡ τὰ (:: οὗ δὰ Μο 6, 2. οἱ 9, 26.) 

16. Ὁ" ὁπ ος [ απεδετο ο6. Α0 (:: οἴ δὰ Αοἱ 4, 8ὅ. 1 Οο 11, 28. Μί 21, 88 
οἱ 1]. ΡὈ.) .. ς -δοτο ς. ῬΚῚ, 8] δϑυίθ ρ]ογ [ ακ πρωτοτοχέια ἑαυτοῦ 
ο. συ ΡΕς, δύ ΟἹ οἵὴ .. ς αὐτοῦ 6. Ὁ ἾΕΙ, 8] οοσίθ ὑ]6Γ ρὴ τῆι 

17. ϑέλων .. ἢ λέγων 

18. ορὲν 6. ΒΚΙ, 8] ἔδγθ οἵη νρθᾶ ΔῚΡ 8] Αἰῃ (6ὁχ ερρ ἔδϑβίδὶ ἃρ ὕοβπι: 
οἵ 64114η5.3219) 8 -ΑἸΒὅ7 Ὑπάτι (6[. Ἵχόοτα νάϊ) Ὅλη Οδο, ἰΐθῃ ἃ] 

(ΟὨγ3 βεὰ νίᾷ4θ ἱπίγ8) διΐθ ψηλαφωμ. .. Τμἢ οἷ 6. ΑΟ 17. 47. ἃ ἔ Δ1ὴ 

ἴα ἀοιιϊὰ ματὶ ἰο0] 8] ΘοΡ 88} ΒΥ1 818 δϑίῃ ΟἸγόοια (τί τὸ ψηλαφώμενον 

πῦρ πρὸς τὸν ἀψηλάφητον ϑεόν:) ΤᾺΡΙΗ γα Ματὶ Βεὰ | κὰν Ἀγ... 

"67." ΒΔΥΪ 60Ρ 588} τι οἵη | κεκαύμενω (νᾳοδά 411ᾳ͵, υἱ ΠΔ], αοσέ8- 

εἰῤίϊοτι ρυὸ ασοσηδίδ.) .. Ὁἢ ῬΒ- ΑἸ δ] κεκαλυμμένω (ἃ αα ατάἀθηίοηι εἰ 

ἐγαοίαθίϊοπι ἰσπόπι) ] ζοφω (Ὁ) α. Ασ᾽" Α17 .. ς σκοτω α. Ὁ ΛΘΙκΛ, 

δἱ ἸΙοῃρα Ρὶ ΡΡ ρῃὰὶ (κ οἵ καν ζοφ.) 



509. ΗΕΒ.12,20. ἴδηι ὑτοὸ β΄ παὶ τηοῃῖο Ηἰ ον βδΐϑη) οδοί δες, 

φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεϑῆνα 

«Εχ 19, 12... αὐτοῖς λόγον 20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν ϑηρίν 

τριν, το. Θίγῃ τοῦ ὄρους, λιϑοβοληϑήσεται᾽ 21 καί, οὕτως φοβερὸν ἣν τ 
φανταζόμενον, Ιωῦσὴς εἶπεν Ἔκφουβός εἰμε καὶ ἔντρομος" 22 ἀλλὰ 
προσελι,λύϑατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει ϑεοῦ ζῶντος ᾿Ιερουσαλὴμ ἐπον 
ρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων 28 πανηγύρει, καὶ ἐκκλησίᾳ πρῶτο: 
τόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ ϑεῷ πάντων, καὶ 

πνεύμασιν δικαίων τετελειωμένων, 24 καὶ διαϑήκης νέας μεσίτη 
9,18. ᾽ησοῦ. καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν "Αβε). 

δῷ βλέπετε μὴ παραιτήσησϑε τὸν λαλοῦντα δὲ γὰρ ἐκεῖνοι οὐχ 

ἔφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμδνοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον 

19. προστεϑῆναν 6. ΟΥΚΙ, 8] υἱ νάϊγ οἴη (121. σροτεϑειναι) ΡΡ μΡᾷ .. 

1,π988 τοῖπ προσϑειναν ς. Α 

20. κὶ ϑιγειὶς (ΞΞαῸ 532) αἀά ἴῃ ἔ. (:: οχ υΧΧῚ ἡ βολιδὲι κατατοξευϑησι- 
ται ο. τηΐη αἵ νάἀτγ ρϑὰς σοηῖσα ΑΟΡΕΙΩΜ 8] ἰοηρβα Ρ] νν οσῇῃ ρρῃ πὰ 

21. οὕτως (υ" οὐ) 6. ΟΡ ΛΘ ει, οἷς. ς μὴ οὐτῶ ο. Α εἷς {μωΐσ. ς. (Κὺ 
8] νὶ .. ς (αὉ ὃχζ αἱ 7, 14.) μωσ. 6. ΑΌΜ αἱ οογίθ ρηὶ  ἐχφοβὸος .. Ν αἱ 

ἴεγο 9 ΟΠ γθο 563 ΤΊ τὲ Αἱ ἐμφοβος (Μμ ἐνῳ.)} θ" ἐκτρομι. [ ΟὉ 52 [μ" 

(οὐκ δ ἔντρομος) 33 ἀλλὰ, βεὰ μὴ ροβῖ καὶ δῃίθ οὕτως ν΄. 21. ποῃ 
Ἰΐοτρ ν᾽ 

2). αλλα.. Α οἵ γαρ | Ὁ" σειων | και (Ὀ" ἀ οἴη) πολεν (ἢ81] οπι κ. πολ.) 
8ε. ἕωντ. (α ἕοντι) τεἐρ. ἐποῦρ. (εἰ ἃ δηΐθ ἐὲρ., Α -νεων») .. ΗΠ 
αὐ “«ποίαπι Πίον, οἰτίζαίεπι 1 μυρίασιν (ΟΥ'οοἃ -αδων, Ὁ μυρίων αγιο»ὴ 

αγγελ᾿ δ πανηγύρει: ἃ πιιειιάίποηι απρεΐογιπι Κγεηιδηέεπι, ἔνρ Ἠϊοῖ 

πιζίογιηι πϊζίμηι αλιψεζογιπι Κγοηιονιίζαο (--ἰίατι Ἡϊοῦ; οἵ. ἴῃ ἃ Ε νρ ῥγδθ- 
οοάϊτ αὐ Αἰονν πιοιίοης αἷς), Αἴ ἄδσσεπι ηιἰδιι8 ζα δξανιζξιιτα, ἀπιρεΐογαπι, 
5.1 αὦ οὐεξιι8 πινγαάναπ, ἀπροείογαηι, 6ο}0 πιψτίαάσηι απ σεζογεση πιιϊέϊρῖν 

οι. ΟἿ οἵ. ΗΠ] οὐ λαὸς Πιεριιϑιεης ε8ὲ ἐἶζα φιϊά φὴς δοοΐεδις ἀπρέ- 

ἰογινν πε ει Κεφ μον απε οἷο 

28. πανηγύρευ, (δἷς Ἰῃΐογρ ΑΟῈΜ νῷ ΒΥΤ δὶ Οὐ Επι8 ἀθτωδιο ὁ. 08 5866 8] 

Ρπὶ Α118ὲ ἰΐοπι ς ΟὉ 82) .. ςθ ἀγγέλων, ξϑδπανηγύρει καί. Τιὰ μυριά- 
σιν, ἀγγέλων β3:πανηγύρεε καὶ ] απογ. ἐν οὐρ. ὁ. ΑΟΘΕΜ 8] τὰῦ ἃ ἔ νξ 
(ΟΡ 8.Γ 8] σι ἱδῖρο! ΟἹθαι ΟΥ Εἰ αβιθδγοβθθ. 809 οΕΡ8191.201 6410 ΟἸγχοιϑ, 
8] νὶ .. ς (ΞαῸ 82) ἐν ουρ. απογ. δ. Καὶ ἃ] Ρ] δι 8] | Ὁ" ἃ πνευματι! 
Ὁ" ἃ ΗΙΙ τεϑεμελιώμενων (ἃ γιπαάξοτιηι, ἨΠ| γειπἀαξογινι) 

24. Ὁ"109. μεσίτης [ κρειττον ο. ΑΟΏΚΙῚΜ 8] ἰοηρθ ρὶ νν υἱ να! γ ὁτηη 
ΡΡῬΙ -- ς (Ξ6Ρ 83) -ττονὰ 6. τοΐῃ Γογέβϑϑα πὰ Ἐμάτε [ τὸν ς. ΑΟΡΕΜ 
8] Ἰοηρβο Ρ] (ἃ Γ᾽ νρ φυαηι Αδεῦ ΟἿγν (απιοπ ἴῃ οοπιη τὸ γὰρ τοῦ “Αβεὰλ 
ἐλάλησε!) Τ]ᾶτε (οοταπι σοῖο τὸ μὲν γὰρ τοῦ "Αβελ αἷμα ἄδεταὼ 
ΟὨγοηϑ δ... Οδ’ τὸ ς. 1, Ὁ Α] ἔογ6 9 (1ἴϑ ΒΟΠΟΙ βὲ πα} 16 δέαᾳπο ΟἿ 
ΤΗάγ) ΘῸΡ 58} ΒΓ ἃ] Βδ8 Ογσυϑάονδξβ 4] 

2ὅ. λαλουντα .. Ὁ" ἃ μαι" ἃ] δὰὰ υὑμιν (ἃ ἐπ υοδίδ) ] ἐφυγον (Ὁ -γαν) 
ΘΟ. ὈΚΙΩΜ ἃ] ρῥἷον Τμάγι ἤδη αἱ... 1μη 49. ἐξεφυγον (:: ἰὰ αποὰ οοΥζοο- 



----ππ πο... ὉὦπὦἜἨἰς... 

ΝοΥΣ ἔοράσγὶβ δχϊταΐα ἀϊρηῖΐαθ. Αἀτηοπίζίοποα. ΗΕ Β. 18, 8. 5038 

[4 - Ε) - ’ ζ - 

ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι, 20 οὐ ἡ φωνὴ τὴν γῆν 
3 ’ ’᾽ - Α 3 ὔ ’ὔ »» σ 9." ’ 9 

ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἁπαξ ἐγὼ σείσω οὐ “Βαξε 5, 6. 
- Α ᾿ -. 

μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 21 τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ 
τῶν σαλευυμένων τὴν μετάϑεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ 
σαλευόμενα. 28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχω- 

’ ζ ᾽ -- - 

μὲν χάριν, δι᾿ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ ϑεῷ, μετὰ εὐλαβείας 
Α ΕἾ Ἁ . “ν - 

καὶ δέους" 29 καὶ γὰρ ὃ ϑεὺς ἡμῶν πῦρ καταναλίσχον. “Ὁ 4,34. 

ΧΙΠ. 

[4 . - 

1 φιλαδελφία μενέτω. 2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανϑάγεσϑε᾽ 
διὰ ταύτης γὰρ ἔλαϑόν τινὲς ξενίσαντες ἀγγέλους. ὃ μιμνλήσκεσϑε "6ν 18, 8. 
τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένω» ὡς καὶ αὐτοὶ ο, 8ι. 

[οὐϑ πὴ 5418 ργο ἀ11) ο. Αο 81 Ογγβάτά Οἢν Ῥ. ΠΟ ΔΥΡ 1) ατηϑοιη (ἃ ὶ γρ 581] 
ΕρΡῺῈ οδιιρογιηε) [ γῆς 6. ἅπὸ οἵηὰ 8] Ρ] ρῃ μιη... ς (ΞξῷᾷάΉσα Ὁ 52) ρύδοσχη 

τὴς α. ταῖη τὰ Ογγδατά 4] [τὸν Ὦ. 1. 6. ΑΟΌΜ Α] Ογτδά (δ ἃρ0 (50) 
εὐ ς Δί ἐπῖν Ὁ. ΚΙ, ἃ] Ρ]6Γ ΡΡ πηὰ (οἴ. παρ. τὸ» ε. γ. χρημ. 166) | πολυ 
ὦ. ΑΟΡ ἢ 58ῃ .. ς πολλω ο. ὈΈΠΝ ἃ] οογία Η]ῸΥ ΡΡ τὰ ὁ 48. ὑμέεὺς] 
ουὔράνων...Μμ Ὁ 67." 4] ἔεσγϑθ ΟἿγ οὐρανοῦ 

26. Μ109, οἵα ἡ[τοτε: ἴα οἴ. Μίμου ποτε) ετιὸ (413 συ υβάτέ τι), Μ οτὺ ετι 
[Ὁ" ἃ ἐγω απαξ[σεισὼ (α΄) 6. ΑΟΜ 8] ἔενε 0 νεῷ 600 58ἢ βΒυγ ἃ] Αἰ}|828 
Ογγῆτά Οοβιὴ Απάν οἵ Ασοί!ϑρ 01,13 οοἹό,18,.. ς (ΞΞ 52) σένὼ 6. Κι, ἃ] 
Ιορβε }] ἃ Φυδεβίογιμο θα ΑτΠο Δα 5 ΟῊγ Τμάτγί δ] (:: Ἤδρρ 2, 6. σεισοω 
οἄ ναὶ οἵ α, 884 ἃ] τὰ κίᾳμε θζ. οἂ οοΙη}} σεφῶ)... ἡ ἃ δᾶ λεγει 

21. τὴν ἢ. 1. ο. Ὁ ΚΙ, ἃ] αἱ να οἵη) Αἰ μι556 4] μὰ .. 10 ἀπο τῶν 0. 
Α΄... Β᾽Μ οἵῃ  Α οἷὴ ὑϑὰ ιι8α σαλ. 

28. ἐχομιεν 6. ΑΟΡῚΜ ἃ] Ρ] ἀοιηϊα 4] ΘῸΡ ΕΑΥΤΓ ] ΟἿν (εἀἀ οἱ οἀᾶ νϑΆΓ; 
Β64 δοητῃ τοῦτ᾽ ἔστιν εὐχαριστῶμεν τῷ ϑεῷ, βέβαιοι μένωμεν) Τπάᾶτι 

Ῥδτη 4] .. Καὶ Δ] }]υ89 ἃ ἔ νρ (εἴ. ἅπὶ ἔπ ΠΑΥ] 101) Δία! Α] Αἰ536 ΟΥγΥ 
ΑμΠοΟΒ 139 ἔχομεν [ λατρευῶμεν ς. ΑΟΡῚ, 8] οογίο Ῥτὴ (267) «γαηι 8ογτία- 
ἠιι8 ἃ Γ νρ) »ρὴ πιὰ... α΄ λατρειομε, 6. ΚΜ Ὁ] ογοῦθ Αὐ536. ΟΠ γπιοβο8 

Ῥϑτηῖχί (βοα οοητη εὐχαρίστως φησὲ λατρεύωμεν) ΤῊΡὮ Οδο | ἡ 4]3 
εὐχαρίστως ] εὐλ. κι΄ δε. (60΄) ο. Αὐγὴ 117. 11. 18. 80. 187. ὁ0Ρ 88}} 
θὰ (ΟἼΓ1 ἜΧΏΙΟΒ01, Ἰξρη δὲ. χὶ εὐλ. ΤᾺΡΝΙΙΒ οἱ 115δ., 868 νἰάδ ροϑῖ; 
120. ειΔ. κ΄ φοβοῦ) .. ς αἰδοὺς κ΄ εὐλαβ. 6. ἘΠ, 8] Ἰοπρα Ρ] ΕΥΥ (οιΐπ 
τογεσιπαϊα εἰ ἐϊηιογ) 41 ΟἿτγ (τοῦτ᾽ ἔστι μηδὲν ἰταμὸν φϑεγγώμεϑα, 

μηδὲν ἀναίσχυντον) 4] (ΤΏΡ ἔδγθ αὐ ΟἸ})γ}, ἰΐθιη Ὁ Ἐλ Κ᾽ ΝΜ εὐλα. κ. 
αἰδοι"ς, ἃ πιφέι οἐ τογοοιηάϊα, ἢ νος πιθίι εἰ γευεγοηδία 

29. χαν (εἴ. Οὐ ο6[0)... τῦ ἃ κυριος 

ΧΠΠ. 2. δια ταυτῆς (ἃ Υ νῷ ρεν ᾿αηο) .. Καὶ ὃν αὐτὴης 

8. δεσμιων .. Ὁ" δεδεμένων [ κακουχοιμ. 6. ΑΔ] }]Ἱ ὑβμπια... Ὀ ΚΙΜ 
81 ἔογϑ3θ χαχοχουμένων, Ο κακώχοιμ. 

ΤΙΒΟΗΒΕΝΌΟΒΡ. Ν. Τ. Ελϊι. 1. 888Β 



δ89[{ὡ, ΗΕΒ.18,4. Αἀπιοπϊξίομαβ ναγῖδϑθ. ΟἿ Γ. δϑιαρογ Ἰύει, 

᾽ ’, « ᾽ - Δ ε 323.» »» ἢ 

ὄντες ἐν σώματι. : τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος 
᾿ - Ὡν ε ως 

πόρτους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ ϑεός. Ὁ ἀφιλάργυρος 0 τρόπος, 
41 1. ἕξ, ᾽ Α 4 ’ - 

ἜΡῚ 81, δ. ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν᾽ αὐτὸς γὰρ εἰρηκεν Οὐ μῇ σε ἀφῶ οὐδ᾽ 
- ε “- »}ν 

ἜΡελΤ 16,6 ρὺ μή σὲ ἐγκαταλείπω, Θ ὥστε ϑαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν Κύριος 
3 - Ω Υ Α 2 ᾿ ᾿ " ’, ’ ὕ Η 

ἐμοῖ βοηϑὺς, καὶ οὐ φορηϑησομαι᾿ τὶ ποιήσει μοι ἀνϑρωπος; 
᾿ - « - 2 ς- 

Ἰ Ἡνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἴζξινες ἐλάλησαν υ Ιμ )7θυμὲ η 
᾿ “ - τ ἐΣ κε “- 3 

τὸν» λόγον τοῦ ϑεοῦ, ὧν ἀναϑεωροῦντες τὴν ἔκβασιν» τῆς ἀναστρο 
“ ὕω ᾿Ὶ ’ Σ “Ὁ 3 9 4 ᾿ ; ι 

φῆς μιμεῖσϑε τὴν πίστιν. ὃ ᾿Ιησοὺῦς Χριστὸς ἐχϑὲς καὶ σήμερον 

αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς «αἰῶνας. 9. διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ 

παραφερεσϑε᾽ καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσϑαι τὴ» καρδίαν, οὐ βρω- 
μασι», ἐν οἷς οὐκ ὠφελήϑησων οἱ περιπατήσαντες. 

͵ τ “« Ε - - 

10 Ἔχομεν ϑυσιαστήριον ἐξ οὐ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν οἱ τῇ σχηνῇ 
τ ᾿ - λατρεύοντες. 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα εἰς τὰ ἅγια διὰ 

τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβο. 
δ “--Ἤ ᾧ ΑἉἫ “- « »» . 

με Ἢ ες λῆς. 12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ίνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν 

:--... .».- - .--.ὄὕ.».»..ς... 

4. ἐν (46. οπι) πασιν .. 28." 71." 109. ἀτιαϑᾶ (868 1 Ἐρὶρ 55 Ογυιμθ 
ΤμαγιΙ ΘΡΕ1,1058 ρ (2,858. ΤῊ ΡΒ ]1816Χ Ἰδὲ ογὴ [δὲ ὁ. Οὐ ΕΣ, 84] αἱ νάϊ οἵη 
ἔΒΥΥ Δ οί ΓΟ 4] ΟἼοπὶ ὕδ68 ᾽ὰ ἀρ] ΟἿν Τμᾶχε 84] Ασρ.. Οδ΄ [μ 

γαρ ο. ΑΒΜ ἃ νᾷ ὁ0Ρ Δηΐ οὐ Μαχϑὸ Ρσῖῃ Βοὰ (:: τηϑηΐξοβέα οοσσϑοίϊο) 
. δῶ. νροθἃ ΔΘΙὮΡΡ οἵη 

ὅ. ν αρχοιμενος [ ἐγκαταλείπω ο. ΑΟΡ Τ᾿ (ἴῃ [811 Τα σγανῖβ δϑί δουύγϑοίοσ 

1110 ἀοοῖ8) ΚΜ 8] τῶι οἱ υὐ να τ μὴ ΟἾΥΙΔΟΒΟΣ (:; τος Δ] ΣΟΥ ΑΒ εἰ 
Β[π}1168 ἴῃ ΤΧΧ, οἵ 6ἢ 28, 1ὅ. θὲ 81, 6.) .. ς [ζὰ 49. ἐεγκαταλιίπω (0" 
ἐνχ) ο. ἢ Δ] αὐ νά τγ μοὶ 

6. ἡμὰς λὲγ. 6. ΑΟΚΙ, οἷς .. ἢ λὲγ. ἣμ.,) Μ οἵχ μας (ἃ οογχαρία (ἴα 

«ταἀεηίε ἀϊοῦδ6) 1 καὶ .. ο "11. ἃ] ἃ  νβ' “ὸΡ Β.Χ 8] οἵω, μἴπο 1.η [χ.}] 
τι ποιησει.. ἃ ἴ νᾳ 8] φιιά γαείαὲ (αἱ μοῃάθδϊ ἃ ρΡγϑοᾷυβ 8818) 

1. Ὁ" των προηγουμένων [ ὁ αναϑεωρησαντες 

8. ἐχϑὲς 6. ΑΟΥ̓ΟΜ (Ρ6Γ Θυσζογϑιῃ ἴῃ θα. τηϑ8 ἀδϑβί ε-} .. ς χϑὲες 6. 

ΟἾΔ ΕῚ, 8] υἱ νάϊτ ογηη ΟΥ Αἰμ8380Ρ ἘρῚρ 0035 ΟὙγδτατε 4] ᾿χῃ [αἰὦ- 
γας ς. ΟΡ ΕΧΙ οἵο... "ἃ δὰἀ αμην 

9. παραφ. ς. ΑΟΌΜ Ὁ 8] Ιοῃβδ ρ] ἃ  νε (αδάιοὶ, ἔ οδάπμοΐ, ἃ αἀιιοῖ) ΘΟ» 
ΕΥΤ ΔΙ ΡΡ μὰ... ς (ΞΞ 6" 82) περιφ. 6. Κι, 8] τὰῦ Ϊ περιπατήσαντες (. 

οὐ ἜΤ» Δ] αὐ να! ΟΠ ὑΡ τῶι... 1 -πατουντὲς ὁ. ΑὉ ἢ 

10... ἐχωμεν Ϊ οὐκ ἐχουσιν ς. ἢ Μ ἃ (ΒΥ δᾳ φιιοποπ ἐϑὲ ἐμ εὐδητ) Τλᾶτὰ 
ες [μὰ δαὰ εξουσιαν ο. ΑΟὐ Λε ΛΚ Δ] αὐ να γ᾽ οτοπ ἔ νᾷ ΘῸΡ Δ] Ρρ 

τὴῦ (864 ΟἿΓ Ῥγδϑιῃ) 

11. Ὁ" ζωον [ αἰμα 6. Α δϑίμτο ΟἸγθοταΆ81 (18ὲ ἰοΐοβ νυν. 11. 19. οἱξαί, 
οἱ ἸΔοβοῦ)ς ς Δἀὰ πέρι ἁμαρτίας 6. ὉΚΜ 8] ρ]εν (413 πε. - τῶν) ὃ νᾳ αἱ 
Ομγῖχι Τηασχί 4]: ἰΐϑιῃ 1ζπ ροδβί ἀγοα ΡΟη ο. Οὗ 8] δ0Ρ ΒΥ7 δ] κατα- 
κανέταν... Ὁ" καταναλισκονται ] Ὁ" παρενβολὴης 



ΟἸὨ βεϊ ρἰδαα]αι. Αἀϊηοηἑίίοποβ. οί. ΗΕΒ. 18,231. δὅθὅ 

λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαϑεν. 18 τοίνυν ἐξερχώμεϑα πρὸς αὐτὸν 

ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες᾽ 14 οὐ γὰρ 
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 
10 4ι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν ϑυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ “πον (0). 15. 

ϑεῷ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι. αὐτοῦ. 
16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανϑάνεσϑε᾽ τοιαύταις 

γὰρ ϑυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ ϑεός. 

11 Πείϑεσϑε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε" αὐτοὶ γὰρ 
ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες" ἵνα 
μδτὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες᾽ ἀλυσιτελὲς γὰρ 

ὑμῖν τοῦτο. 
18 Προσεύχεσϑε περὶ ἡμῶν᾽ πειϑύμεϑα γὰρ ὅτι καλὴν συνεί: 

δησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς ϑέλοντες ἀναστρέφεσϑαι. 19 πε- 

ρισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταϑῶώ 
ὑμῖν, 

20 Ὁ δὲ ϑεὺς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγῶν ἐκ νεχρῶν τὸν ποιμένα 1 ΤᾺ δ, 38. 
τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αίματι διαϑήκης αἰωνίου, τὸν κύριον 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ 1. τι 5, 17. 
ποιῆσαι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον 
αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. Βο 16, 37. οἱ 

Φ 

18. ἐξερχωμεϑα α. ΑΟΜ αἱ Ρ] ἃ νῷ ΟΟΡ ΒΥ 8] ΡΡ τῶι: -. ΡΚ 8] ἔεγοἷὉ ΟΥΥ 
πΙΟΘΡ 1.916 ἐξερχομεϑα 

15. δι αὐτου .. κὶ διὰ τουτο οὖν .. θ᾽ οἵα (ἃ εὐ »67 ἔρϑιιηι οὔεγαπει)} . 
αναφέρωμεν .. Καὶ Δ] Ρ]83) ἀναφερομὲν 

16. τῆς δὲ... "τῆς δ᾽͵] εὐποιιας αἴ ΚΜ εἷς .. ΑΟ -ἑίας "Ὁ κ. τῆς κουν. [τοι- 

αὐταῖς οἴ ϑύυσιαις οἴ. Μ(ΕΥΓΟΥ 681 ἰπ 64.)] εὐαρεστειταν .. Ἡ ἐυεργετειται 

11. ὡς λογ. αποδώσοντες (Ὁ -ται; Ὁΐ ἃ οορ Αἱ δάὰ σέερε υμω») ἢ. 1]. 6. 
ΟΌΚΜ ΑΙ] υἱ νᾶϊγ ΟΠ ἃ 6ΟῸΡ Ξ.ΓΥ 86 .1ἢ 4] ΟἿγν Τματὲ Π.8πὶ (οἴ. γϑ88) 

Ὁ] ΟΥβ... μη δηΐβ υπὲρ 6. Α ἔνρ Ῥυΐπι Βεὰ 
18. περι... Ὀ" ἃ ΟἿγ (εἴ. πιο568) ργϑϑῃ καὶ [ πειϑομεϑα (6) 6. ΑΟἾΜ 

11. 67." 187. ἃ (ϑιιαδηιι8).. ς πεποιϑαμὲεν ο. ΟὟ Ἂ 4] ὑ]6ῈῪ ἔνῃᾳ 

(εοη παϊπιιι8) ῬΡ τὴῦυ 
19. ταχιον: ἰΐα ὉΜ Αἱ] Ρ] .. ΑΟΚ αἱ ταχειον, ἰἴΐοτῃ ν. 28. ᾿ 
20. ἴ» 6. ΟΡ" ἪῚΜ δ] ρ] δ ἔπ ΔΥμΊΥΘΠ 4] ρΡ αἱΐᾳ .. ἢ Ὁ 17. 4] ἴογοἱδ 

ἃ (ἀν ἄδιηι ρτὸ ἀοπιΐημηι) Ὑ 8 ΘΟΡ ΒΓ 81] τὴῦ ΟἿγν Τβάγι"! δάὰ χν 
21. υ" ήμας [ ἐργὼ (Ὁ" ἃ ἔνᾳ Ρρὶβὲ ογὰ) ς. οὐ ἘΔ οἷο .. 1υηϑὰ χοίῃ αἀδὰ 

καὶ λογω ο. Α ΟἸγθοια | ποιῆσαν .. Ὁ" δὰ ημας | ποιῶν .. 1μπϑἃ τοῖα 
Ῥτϑθῖῃ αὐτὸς ὁ. (0 ὁΧ Ἔγτοόγα ΝΥ Β111} 71. ἃ (ὧρ80 7αεϊεπίε) .. ΑΟΥ ΡΥϑΘΤὰ 

αὐτῶ", ἰίαπι ΝΎΒΒΕΡ᾽8 6: 01δ,38: ΐης 1,.η αὐτοῦ, αὐτῷ ποιῶν ὑμῶν α. 

ΑΟ 8] γὶ ἃ νᾷ δον 8] ΟἿγ δ]... Χμ 17. 46. αἱ ἔθυϑο βυγὺ 8] Τμάτί ΟϑἊ 
88" : 



δ0ἠἡ) ΗΕ. 18, 22. ε Τιπιοΐμθο. δ] αἰδίϊοηββ. 

22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσϑε τοῦ λόγου τῆς πα- 
ρακλήσεως καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 425. γινώσκετε 
τὸν ἀδελφὸν Τιμόϑεον ἀπολελυμένον, μεθ᾿ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται 
ὄψομαι ὑμᾶς. 24 ἀσπάσασϑε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ 

πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 

Ἐρὰ 6, Ψ. ες 20 ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν᾽ ἀμήν. 

5π.----.......ὕ.......-........-. 

ἡμῖν [.4." 48. οἵὴ ᾧ ἀϑᾳ ἀμήν | αἰωνας 6. ΟἾὉ 81. 37. 78. 80. 8] ἔετεῖΐ 
ΔΥΥ Ἀττι ΟἸοῖὰ (ἰοδία ΝΥ 80) ΤΗάγτιῖ.. ς [. δαα των ατωνῶὼν 6. ΑΟἾῈΧ 
Δ] ΡΗΪ γῇ δῸΡ 801 8] ΡΡ τοῦ, βοὰ 690 των αε. ἀμὴν (δὲ αμεὴν ΠΘτηΟ ΟΠ 
ἶδὶ ἴὰ ἃ]} 

22. ἀνέχεσϑε ς. ΑΟΡ ΚΜ 8] Ρ] δὶ οορ δϑίμυϊ 4] ΟἿγ ἸΤμάτίὶ (εἰ. "πὶ 
81 ..  -σϑαι ο. Ὀ" Α] τυ ἔν ΒΥ ἅ1πὰ ἰ " ἃ] αζεστειλα 

28. ἘΝΕΠ ΑΙ γαυσα γεγνωσκ.  αδελφον ο. Ὁ ΟΕ 41 Ιοηρο Ρ] 5811|58 Ὁ (" 
Ταάτγι" δῖ Αἱ .. ἢ δαὰ ἡμῶν 6. Ὁ 17. 81. 41] ἔογο 9 Υὶ νρ' Θ0Ρ δγῖ 

81 ΕᾺ1Π4] 14} Ὑ1π928 (ᾳρυ ΤΠάτῦ) 

2ὅ. μων... Ὁ" των αγιων ] ἀμὴν 6. ΑΟΌΚΜ οἷς... 69 ςο. 17. δὰ 

ΘΟ ΒοΥρίϊο : ὉΜ (864 νἱἂθ ἱμβουῖρ( οπϑτὼ) Ὁ ἢ11 Βα βοσιμίατα μαροπΐ.. Ο17. 
Α]Ϊ σρ. ἐβραιοι"ς, ἰίοπι Α δἀάϊϊο ἐγραφή απὸ ρωμῆς (ἴα ο΄. ΟἿγν Ἰμάπ 
ΕΆ1)Α] 41} οἱ κ δά {8 ἐγραφη αποιταλιας δια τιμοϑέου .΄. δτὰ ἐχγϊϊεὶ 
ερῖβι. ραιιζὲ αροδβίοἷὲ αα πεδναεοξβ. ἄεο σταίδαβ απιθη, ἴὰ 65». αα δοῦν. ζεἰν- 
οἷον: 8εᾳ. ορῖδβὲ. ϑαποῖὶ Ἰασοδὲ, ΠΟΡ βετίρία ἵπ Παϊία, πιέδϑδα »6} Τίπιο- 

ἐξιδιιηι, ΒΥΥ Πηῖία ε8ὲ ερ. ααἂ Ποῦν., ψφιιαθ βογίρία ε8ὲ ε΄ αΐέα οπιαπα εἶ 

πηιῖδϑα 96 Τιηιοίδλειηι, δοῖ} ἥηεία 68 Ὲ;. Ηεϑταοογηι .. ς (Ξ- ΘὉ 82) 

πρὸς (Δ] ρϑὰς ρῥγϑϑῖὰ τοι αγίου παιλου! 8. Βἰτη 116) ἑβρ. ἐγράφη (81. δἀὰ 
ἐβραϊστι) ἀπὸ τῆς ἰταλίας (ἀπ. τ. τ. Κὶ 81] Ρ] ΘΟ» ΒΥΤ 81ὦᾧἑ ; 66. απὸ 
αϑηνων" αλλον δὲ απ νταλιας) διὰ τιμοϑέου (δὲ. τιμ. Κ᾿ 81 Ὁ] ΘῸΡ ΒΥΤ 

ΔῚΡ). Ργδοίοσοα "τη οσαμπίασ στιχ. {γ΄ (Κ 8] Ὀὶ, οἷ. Ἐπ 88]; 4] ψς᾿, 
ψη,, ψιί, ψν', ψνε, ὠλγ, ἰΐθια (αἱ Εύτ88}) αναγν. γ΄, κέφφ. κβ΄, μαρτ. ᾿ 

ον δαὶ ἴα βοοὶ 39 μα θοπὶ... Επιη81: μοῦ τῶν ιδ΄ ἐπιστολῶν ἀναγτώ- 
σεις λα’ (81), κεφάλαια ρμξ΄ (147), μαρτυρίαι ρκξ΄ (121), στέχον δ΄ 
ἃς (4936) .. Ἰϑδτι ροβὺ βυῦβοσ. μβαθοῖ: τὴν πρ. ἑβρ. ἐπιστ. ἱστορεῖ 
Κλήμης, οὗ μέμνηται Παῦλος, ὃς καὶ ἐπίσκοπος δωμαίων ἐγένετο" ὡς 
]Παύλου' αὐτὴν ἑβραίοις τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ συντάξαντος ἡρμηνεύϑη, 
ὡς τινὲς, ὑπὸ “Δοικᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῖ;, ὡς δὲ ἄλλοι, ὑπὸ αὐτοῦ τοῖ 
Κλήμεντος (ὡς τινες εἰς οδάδια Επ|88]: οἵ 6.411801)ν 



ΤΟ Δηπὶ ἀαίδα ἐδ ροσὶϑ ἑαξατί του θ]δίϊο. ΑΡΟΟ.1,2. 597 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ͂. 

Ι. 

᾽ -“ - - - Σ 

1 ᾿Αποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὃ ϑεός, δεῖ- 33,5. 
- ᾽ὔ . ""“κφ4« - Ἁ 

ξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀπο- 
Α - 2 3 » - , 2 ὅὉ: 2 ’᾽ α 

στείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ιωάννῃ, 2 ὃς 

----.....-ν.--.ὕ.Ψ......... 

Ἐ αποκαλυψ. τωαφνου: ἰία Ο (Τὰ Α ἴῃ βιῦβογ., {ἰὰ]18 ρ6Υ 1) 81 οἱ 
(αποκ. του αγιου 10.) 60. ομβττηδαί Γαδ άϊε] (παρ᾽ ἡμῖν ἀνήρ τις ᾧ 
ὄνομα ἰω., εἷς τῶν ἀππ. τοῦ χι, ἐν ἀποκαλύψει γενομένῃ αὐτῷ) ΜεΕΙὶϊ 
ἂΡ Επ|88. 68.4.25 (ᾳὰ πού ἰϑτη ΒΌΔΙΩ ΡΟΥΘ ηἶ886 αἰοὶέ ὁχ ΠΥ β ΜΠ 6] 1 00}}18 
τὰ περὲ τῆς ἀποκαλ. ἐω.) ΑΡΟΙΠοπῖτΒ ΔΡ Εἰ 8ὅ»18 (κέχρηταν δὲ καὲὶ μαρ- 
τυρίαις ἀπὸ τῆς ἰω. ἀποκ.)} ν᾿ ἂρ Ἐπ8558’ (ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τῆς ἰω. 
ἀποκ.) ΟἸϑτη (βῖτθ. Ρ, 6607. Κὅγ10. 1029. ὡς φησὲν ἐν τῇ ἀποκαλ. ἰωάννης) 
Οὐ (8730 ἐω. - ἐν τῇ ἀποκαλύψει, 3.535 ἐγ τῇ ἰωάννου ἀποκ., “Ἰδφησὶν 
οὖν ἐν τῇ ἀποκ. ὁ τοῦ ζεβεδαίου ἰωάννης) ἨϊρΡ (68. ΡΆΒΟἢ. 6ΘΧ τηδῦ- 
τηοτο: ὑπὲρ τοῦ κατὰ ἰωάννην εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεως, χαο ἐξίαϊο 
ΗΪΡΡ ἰτατη Βο0γ108510) Ὀΐοη ἃΡ ΕΒ. 6. 1,28 (ᾳαἱ 6δ8ὺ Ἰοοὰβ οἰδββίουβ ἀθ 
Αροῦο: νδνάλεκτον μέντοι καὶ γλῶσσαν οὐκ ἀκριβῶς ἑλληνίζουσαν αὐτοῦ 
βλέπω, ἀλλ ἰδιώμασι μὲν βαρβαρικοῖς χρώμενον καί που καὶ σολοικί- 
ζοντα) Μοείμνίγεε (ἐν βίβλῳ τῆς ἀποκ. ἐωάννης) Ἐξᾳ8588Ρ ΑἸῊΉ (ἐχ οδρίβί. 
ἔδϑῦ. Ὁἱ οϑὺ οδποη Αἰἢ : ἰωάψννοι ἀποκάλυψις. ΑἸΣΟὶ ἰοδίασὶ να ν 

{ΠῚ τὰ ἀρϑαὰ ΙΟΒμδπμΐΒ ποιηΐηθ, υἱ"527 οἰ888) ἘΞΡῚΡᾺ (ἐν τῇ τοῦ ἰώ. 
ἀποκ.) εἱ ΑἸἱορὶ ἂρ Ερὶρι4δΓ τὸ μὲ, φησίν, ὠφελεῖ ἡ ἀποκ. ἰωάννου) 
ΗΪογν (ἴῃ Ρ8. 149... 18 ἴῃ 0006. ΟΠΔΠΠΪΒ΄) εἰς... Β αΖσόκ. ἐω. τοι! 

ϑεολογου καὶ ευαγγελιστου, ἃ] ἀποκ. (ν 6] ἡ αποχ.) του αγιου ἐω. του 

ϑεολ. .. χὰ ὑπο. ἀροσαϊψρϑὶ8 βαποίξ ἰομαηηὴδ αηλδιὶ, διὰ αἷ] ᾿ηβοσὶρίαση 

παροὶ (86 νὶάθ Β 80Γ.), 8] ἔπο. ρος, ἑολαπηῖδ αροϑίοϊϊ, 1}ρ8ὅ ἐπο. αρο- 
οαἴἐρϑὲβ 8. 70]. ἀροϑί., Ἰμδ8θ' ὅπ. ζέδεν αροσαζίρϑ᾽8, 4] ἵπο. αροσαϊψρείξ 
ΒΥ αροσαϊν»δῖ8 χιαα ζαείω 68ὲ ]ομαηπιὶ ουαπσοϊίβίας α ἀεο ἐη Ῥαΐπιο τη δια, 
ἐπ φιαηι δἐροῖι8 Κμ α Νέγοπε Οαόβϑαγθ, Δεῖ υἱδίο 7οδαπηῖβ, τολαπηῖβ 
εἐρἱβοορὲ σοτιϑίαπείμοροῖδ πιοίγοροίίδ, φιίηι ορογίιϊέ δπὶ ἴα οαϊζέμης τι, 

Αμὰᾶ Ὁποκ. τοῦ αγιοι ἀποστ, καὶ εὐαγγ. τωαφννοι του ϑεολ., οαἱ ΑΥθ 
ωαννοι τοῦ ϑεολ. (Ατὸ δἀᾶ χκαὺ ηγαπημενου) αποκαλυϊὺς .. ΟὉ 52 

αποχαλιψις 6. δ.}100 αὐ νάϊγ οοἀ, ς αποκ. τω. τοι; ϑεολογου (6. 17. 

ΒΥΠΟΡΒ) 
1. 1. αὐτῶ... Β αὐτή [ αποστειλας .. Ῥτὶ πιριέίαπάα [ τω δουλω .. ἃ του 

δουλου 



598 ΑΡΟΟ. 1, 8. [ο]δῆηθ8 βορίϑῃι Αβδίαθ 66 616 5118 αἱοϊέ 8] αἴδπι. 

π᾿ ἐμαρεύρησεν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿]ησοῦ Χρι 

στοῦ, σα ἴδεν. ὃ μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς 
3,10. λύγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦ»τες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα" ὃ 

γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 
4 ᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿“σίᾳ. χάρις ὑμῖν 

καὶ εἰρη»), ἀπὸ ὁ ὧν καὶ ὁ ἣν καὶ ὁ ἐρχύμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ 
πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ ϑρύόνου αὐτοῦ, Ὁ καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

οοῖ1, 18. μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοχος τῶν γεχρῶν καὶ ὃ ἄρχων» τῶν βι 
σιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 

5,10. ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, Θ καὶ ἐποίησεν ἡμὰς βασι- 

2. του ϑέοι.. 28. Αηᾶϑ ῬγίθομαΣ {(, 85 π6 τόγδεπε ταπίατη βϑηίϊοπάππι 
αυΐβᾳ ρΡυϊαταῖ, ὨΟΙηΘἢ ΓυΣΒαΒ 16. Οἦγ. Β0 1 ηχῖῖ) οὐχ  οσα ς. 480 

αἱ μ]υ 54 νῷ οοὸρ ΒΥΥ δοίῃ ἃ] ϊοῃθῦβ Απάοιῃ ῬῪΣ ἃ]... ς (ΞΞΘὉ 82) δὰὰ 

τε ᾿ς. Ὠΐῃ ΥἹΣ τὴῦ! ΔΥΡ ΑΥΤΘ εδἱ ὁδὶ [δὲν ὁ. ΑΒ... ς ἴη 49. εἰ, (ὁ. ὁ ἱ 
οογίο ρος. Ῥγϑϑίθγθα 8] [6 γ0 39 δύ 8ΔῚ᾿ ἀπᾶϑ εἰἱρ (ποῃῦ) δαὰ καὶ ατιγα 

εἰσι (ἐστι) καὶ α (ατινα ) χρῆ γενεσϑαει μετα ταυται, ἰΐθτα Αγχϑ οἷ οϑὶ δἀ 

οσα τὲ εἰδὲν ποίδηϊ: ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ πρόσκειται καὲ ταῦτα Καὶ 
ὅσα ἤκουσε καὶ ἁτινὰ δεῖ γενέσϑαι μετὰ ταῦτα. 

8. ὁ τοι'"ς λο. τουτοῖ'ς .. Β τον λογὺν της προφῆτειας. .. {. 106. νῇ (εἰ. 
δὴ ἀοιγϊὰ 8], δεὰ βοὴ ἔμ ἰο] 81) οΟρ δυσ δὶ Υἱὶς ΡῬσίῃῃη δα (νεὶ Ῥσϑβπῆι 

αἱ 10) ταιτη:ς 

4. οωνο. ΑΟ 4115 Απάδ ον... ς(ΞΞ αὖ ΚΖ) ργϑοῖι τοὺ α. το ἢ ΑΥ̓ οἱ σδὲ... Β 

4130 γιὰ Αὐᾶο ὙἼἹο ΡΥ ργϑϑπὶ ϑέοι (81. 888 κυρίου)! ἁ 6. Β0 4136 Απάς 
Ατὸ οἱ οδἰϊχὺ οὺς (90) δὰ ἐστιν (86. εὐσιν) ς. νὰ ΑΔῸΡ Ασα οἱ εδἱ 

σοῦ, Τ,ηθἃ πῃ τῶν ο. ἃ 47. Αηάδ,. 80. οἱ 

δ. τῶν γέχρ. 6. ΑΒΟ 8150 νυ 60} 501 4] Με} 779 ριἴ94 Τὰ σ ἀϑρίεῖ 40 Επθ 
λιν. 6.5)5. ΟΥ̓ μοάα 85 ΕἸ ἱΡ}1 83 Απὰδ οἷς Ατὸ οἱ οδιἰχὶ οίθοτῃ Ῥυ Βεᾶ..ς 
(Ξ:- 6» 3.2) γγϑδπὶ ἐκ ἐς. τηΐῃὴ τὰ ΑΠΑ͂Ρ οἰέοα (:: υὐ Οο]) [ αγαχῶντι ς. 

ΑΒΟ 4138 ΒΥ... ς (ΞΞ6 52) -πησαντιεο. τηΐη τὴ (τ φι ἀζειῖξ ν.08, ἰΐατα 
δοΡ 4}} Αμάϑ δὲρ Αὐτὸ οἵ οδῖ, Απάξ ος ηγαπησεν] λουσαντε δ. Βὶ 8] Ιοῃβ8 

ΡῚ νβ τὸν δαϑίυῖγ 41 ΑἸὰΡ οἱ (καὶ ἐλουσεν) ἰπίχὶ ᾿ἴοπία ΑΤΟ οἱ οδεϊχί 

(Απά: τῷ δὲ ἀγάπην τῶν δεσμῶν τοῦ ϑανάτου ἡμᾶς λύσαντι καὶ [Ρ 
κἀὰ εν] τῶν τῆς ἁμαρτίας κηλίδων λούσαντι τῇ ἐκχύσει οἴο; ΑτΘ οἵ εδί 
δισσογραφεῖται τοῦτο πρὸς διάφορον διάνοιαν. λούεται μὲν γὰρ ὃ τὰς 

κηλίδας καὶ τοὺς σπίλους ἀποκαϑαιρόμενος. λύεταν δὲ ὃ τῶν ἐγκλη- 
μάτων ἑαυτοῦ ἀπαλλαττόμενος. ϑὉ ἄλλως ποπιϊΐδὶ λούσαντι ΒΑΡ ε[) 
μὰ λυσαντι ο. Ἂς 6.12." 28. 86. 69. β.γ 518" δ᾽ δ. (η0}195) ἀττη (λύσαντι 

τοὺς δεσμοὺς τῶν ἁμαρτι) ΔΑμπάϑιχι Ἀὺ Οα88... 7. λυσαντι καὶ απὸ 

των τὴς ἀμαρτιας κηλιδων λουσαντι τὴ ἔχχυσει του ζοοποιοι αἰματος 

καὶ υδατος καὶ ποιήσαντι ἡμὰς βασίλειον νερατεῦμα καὶ λουσαντε (ἴδτη 
βοαασμίυν γ0}} γμας απὸ οἷο) ἰΐθπι ἔεσ 16. 4δ. 8ΔῚΡ :: ὃχ Αῃάξφοι ] 

απο ο. Β 8] Ἰοῃηρο ρμὶ νᾷ οἷο Απάδ Ασὸ οἱ οδἱ Ῥσχὶ... 1. ἐχ ᾿ς. Ὁ 12, 38. 

80. 38. Αμὰὰδ οἱ» ἡμῶν ς. ΒΟ 8] ἔδγθ οὔ νν οἴη) (ΔΘ ΒΕΓ ὑόν, οἱ 



1)6 δανϑηία ΟἸΥ 86 ἴῃ πα δίραβ. Ι0Β. Ραίπι. ΑΡΟΟΘ.1,9. 599 

, ἔν ον » Ξ ν .γϑ»ν 5. ὦ κα τ!ὡ νιν ἌΝ 
λείαν, ἱξρεῖς τῷ ϑεῷ καὶ παερι αὐτοῦ, αὐτῷ ἢ δόξα και τὸ κράτος ᾿Ἐν δ, 8. 

3 Α 5- . 3 - . 

εἰς τοὺς αἰώνας᾽ ἀμῆ»γ. : 
1 ᾿Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς 255} 1), τὸ Οχ μὲ Ὁ δΑΩΨ, Ψψ ας “ων 

2 9 αλ » ΝΞ ῃ, : 5 ν ἐξ , - ἰ 2 32 2. ἡ 
ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν “Ὅν, 18. 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. 8. ᾿Εγώ εἰμι τὸ ἄλφα κιχὶ τὸ 31, 8. οἷο τὰ φυλαί τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. γώ εἶμι τὸ ἄλφα κίχι τὸ «δι, ἃ. οἱ 

, ς , : Ν . 5 . ε ς 
ὦ, λέγει κύριος ὁ ϑεός, ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντο- 
κράτωρ. 

3 Α.23 “ ς Α - ΑἉ ο« 

9 ᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωγὸς ἐν τῇ ϑλέ ., 9. 
Α Α - “- - - ᾿ 

ψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ. ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ 3 Τὰ 8ν δ. 

δΔηΐοα δῖ8 ὑμας) Απάδ οἷς Ατῷ οἱ οδὲ Ββᾶ... 1ωηθἀ το οτὴ ς, Α 813 
Αἰὰρ Ῥεὶ 

6. ἐποίησεν ὁ. ΑΟ δἱ Ἰοῆρα ρὶ Απᾶάϑδ δἱρ ἰΐϑθιῃ (βοἃ νἱὰθ δηΐθ)ῦ ΑΥϑ 
εἴ οδὺ (προσυπακουστέον δὲ πρὸς τὸ ᾿Εποίησεν τὸ Ὅς, ἀναφορικὸν ͵ 
ἄρϑρον οἷς. ὕδθοτῖαΒ ἀδ οδᾶάθῃν τ 88} ἄλλως εἐχροπίίαγ οἱ τὸ ἀνελλει-- 
πές ἀϊοϊίαυν καὲὸ ποιήσαντι) «.. Β 419 πονησαντιε [ ἡμὰς ὁ. Β 8] μοῦ νῇ 
94 ο( ἀφυϊὰ 1ΐρ88 δ] ΘῸρ 50. ἃ] ἀπάτῃ Αγ οἱ οδί Ῥυΐγωθοὶ (ββάτιδχ 

Ρετεῖὶϊ ἐπ γοσπιίηι) .. Ἰωηθὰ ταῖπ ἡμὺν 6. Α δἰ, ᾿τοταϑά σηδὶ ἡμῶν ο. Ο, ἰΐθτα 
ποβέγωμης (ΒΘ αὐὐζαγ γέρηλθ}) ἀπ ἔπ ΒΤ] [0] 81 [ βασιλείαν (οι. 6 82) ο. 
ΑΟ 8140 δ1ὴ ΠΟΡ ΒΥΓ 86 8}8' 4.10: 4] Απᾶς Ατὸ οἱ οδί οἱἵσῇ βίθοσα Ψ1ὸ 
Δ] δ]ῖᾳ, ἰΐϑαι δὰ αἰΐο κὰν 80. νρϑά εοἰςἀᾶ ΡῚ Τοῦ (γεσπιπι μοι π08 6ἔ 
βασεγαοίε8 οἷς; 8110 ν6γῸ τέσεϑ 08 ἄεο εἐ ραϊγὶ οἷς) Ῥτΐπι .. Β -λένον, 
ἰΐθπι 816 αὰΐ ρεσραηΐ ξερατευμα. δἰ τλ  Π1γ Απάέοτα χαὶ ποιῆσαντν 
ἡμὰς βασιλειον νερατευμα .. ς (ΞΞ σ6Ὁ 52) βασιλεὺς καὶ ὁ. τηΐῃ Υἱχ τὴῦ 

Απᾶδ δἱρ | αἰὠνας (εἰ, 1.η9ἅ τηΐῃ) ς, ἃ 9. 00} 5818. 2.δ. (η0η10)) Απάδ΄,. 
ς Τμπϑὰ πιδὶ κἀὰ των αὐωγὼων ὁ. ΒΟ 8] ΡΪὶδὺ υβ ΒΓ 81] Αηὰρ οἱδ Ασὸ οἵ 
οδί [αμὴν .. 88. ἴο0] οἵ 

7. μετα .. ο ἘρΡἢ ἐπι (δος μαῖγ ἠη, πρδε) 

8. αλφα ο. ΑΒΟ δ] ρζχ οορ νρϑ(ἀ 8114 (4γη ἣιϊ ἃ] οὐσία Ἄς οἱ (10 μαθϑηὴ) 

Απᾶς Ατϑ οἵ οαΐ ὡς «4. τὰ πδίαμπο. [ὦ 6. ΑΒΟ ἃ] ἴδυθθ β.γὺ δσῖὴ 868 
8139: Μαγοάϊδὰ Απάοοι (ςογία ργϑϑίοσι) ΑΥΘ οἱ οδὺ (πῃ σου νΘΓῸ δἰο: 
ἄλφα διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι, ὅτι καὶ τὸ ἄλφα ἀρχὴ τῶν ἐν γράμματν 
στοιχείων" ὦ διὰ τὸ τέλος τῶν αὐτῶν. ἀρχὴν δὲ καὶ τέλος τὶς οὐκ ἄν 

ἐννοήσοι τὸ ΠΙἊΟοῶτος σημαένεσϑαι καὶ τὸ Ἔσχατος;) Απιθῖ τὶ .. ς 

(ξθν 82) δὰ αρχη καὶ τέλος 6. τοΐῃ τὴῦ γ Φ0Ρ 8] ρρἱδί δ]ῖᾳ Ϊ κυρ. ὁ 
ϑε. ς. ΑΒΟ Δ] Ρ] 840 νν ἔεσθ οἵηῃ ὑρδῦ οἰϊδὶ την... ς (ΞΞ6Ὁ 52) ὁ κυρίος 
ἢ. ἰαδί ρεσρϑὺς [8 238. οἵ ὃ δχίγ 

9. ὃ ο. ΑΒ0 «αἱ μι! 830 νν 966 Οὐὴῃ ΡρΒΓ οἰϊδῖ γηὰ ᾿. ς (ΞΞ6Ὁ 52) δἀὰ καν 
ς. [ο8ὲ ρούρϑδας συνχοὺν. 6. ΑΒΟΔ]Ρὶ ΟΥ ΠϊομἊδὲ 4] (σινκ. ς. Ὁ, 868 εἶ δὰ 

Ἐο 11, 17 οἱ 1 0 9, 28: ς μὰ 49. σιγκ. 6. ΑΒ εἷς) .. 6θ΄ κοινωνὸς (. 

4133 ΑΥϑ εἰ οδὲ [ βασιλεία 6. ΑΒΟ 4185 νρ 60} 84] ῬΡδΥ τὴν ρῥρίδι .. ς 
(ΞΞ6 ἢ 832) ρῥτϑϑθιῃ ἐν τὴ ὁ. τοῖπ τυ Αμὰρ (βγγ δϑίῃ οἷὰ καὶ βασ,) [ ἐν 

(Ὀἱομπ" Αρτίης Βὰρ δοίῃι οἱ) ἔν (6) ς. ο 838. πὶ ἀθιηἱά 10] 11ρ85" δ΄ 



600 ΑΡΟΘ.Ὶ, 10. Ιομδππθβ Ραΐαιὶ αἰνὰ δ ἐαοέαβ. ΥἹδίο ΒΙῚ 
μαστοστεσο: ἐπτσορτικουνισαν τε ..-...... ὕὦ. ..------ 

« ᾿ , Ά ᾿ , - “ Α ι [ἀ 2 

9. εἰς χαλουμέγῃ 1Π|Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴ» μαρτυρίαν ἵν 
- 4 ᾽ “-- “-- « ᾽ὔ Δ κγ 

κα. σοῦ. 10. ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἡχοῦσα 
, ΄ ’ ’ α , 

φωνὴν» ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος 11 λεγούσης Ὁ βλέπεις 
, . : ’ Α - ᾿ ω 

Ἧ1 Δ ΣΝ γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον 
ϑ, 14. Α Ὁ ." ’ Ἁ , ᾽ὔ Ἁ ΕῚ ᾿ 4 ͵ , 

καὶ Ἐς Σμύρναν καὶ δἰς ΠΙ|έργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα» καὶ εἰς Σαρ 
ν᾿ ᾿ ’ Α , 

δεις καὶ εἰς φιλαδέλᾳφειαν καὶ εἰς «]αοδίκειαν. 12 καὶ ἐπέστρεψα 
’ » .. πο Ἁ Ξι 

βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἐπιστρέψας ἰδὺ 
Α ΝΥ , - Α 5 - -- « 

ἑπτὰ λυχνίας χουσᾶς, 18 καὶ ἐμμέσῳ τῶν λυχνιῶ» ὅμοιον υἱὸν 
᾿ ᾽ ’ ’ Α - - "Ὅρα Τ, 13. 9. ἀνϑρωώπου, ἐγδεδυμένο» ποδῆρ᾽» καὶ περιεζωσμενον πρὸς τοῖς μα: 

ΑΪ τὸν 61} (κυρίου 1) ΟΥ (Πίου ρρ 8132)... 49. εν χω τ 6. Β 812 νροὰ 
οἵ ἸΙΆΓῚ ἃἱ ΒΣῪ ΔΥΓ ασπὶ ἀπᾶς Ατὸ οἱ οδὶ Ρσίιη ; ἰΐϑιη ΟΌ΄!΄ ἐν χώ 6. Α35. 
εὐ ς ἢ χυ δ. πἷ μη Απᾶϑ εἰρ ! τὴν μαρτ. 6. ΑΟ 818 νρ ΟΡ δἱ Ὁ οι 

ΑὨὰ 8 εἱς Ατὸ οἱ οδὶ Ρυὶ Βεὰ... ς (605) ριδθῖη δια Ὁ. Β 8] Η] δγ7 αἱ 

ΑΒΠΡο ἂἰ ο. ἂς αἰὍδνρ (οἴ. δὶ ἴα οἵο; ἤθη 11ρ85) Ὁ 10. Απᾶδ. ς (αν δὴ 
δὰ χει ο. Β 8] Ρὶοῦ ᾿ἰρδὸ σῸΡ ΒΥΤ 81] Δ)ΔΡ εἷς Αγ οἵ οδὲέ ρρἰδὶ γιὰ 

10. ἃ ἐγὼ εἐγένομ. } φωνὴν ὁπ. μοι μεγαλὴν ς. Β 415 ΑἸαᾶς (βεἀ -Ψῆς εἰ 
-ἀῆνὶ Αγ οἵ δὲ... 1ηθά εΐη φω. μεὲεγ. οπισϑὲν μου ᾿ς. Α.. ς 1μηθ8 πιλὶ 

ὁπ. μοι φω-. με. (οἴ, με. φω. 163) δ. Ο ἃ] ρΡὶ νᾷ 8] ΡΥΣ αἱ] ... 16. Απὰρ 

εἰᾶ φωνῆς κεγαάης (1. Απὰλδ -ἣν -ν) ο. μ.... 28. οἵὰ ο07Ζ:. μι. 

11. -Ὃ ς. ἀπὸ 4135 νν ἴθσγθ οἵ Απάς Ατϑ οἔ οδί Ρυΐ δἱ.. ς (ΞΞ6Ὁ 82) 
Ρτϑθηι ἤγω εἰμι τὸ. χαὶ τὸ 3). ο πρωτὸς και ο ἐσχατος καὶ ς. τοΐῃ 
Τὴ ΑΤῪ 5194 Αηἀϑδ οἰΡ [ ἑπτὰ 6. ΑΒΟ Α] ρ] υ8'ῦ νν οἵὴῃ (δχα 5164) Αηὰ 

ὁπ Αγ οἱ οαἱ ῬΥΙ ΑἹ .. ς (ΞΞΟὉ 5.2) οἵὰ ο. τηΐῃ Υἱσ τὰ 8]64 | ἐχκχλη- 
σιαις ὁ. ΔῈς 1} δἷἵῷ τὰ ἀσιτ ἃ ̓ Ἀ 1] [0] 11088 ΒΥΥ 81] Δ ἀο Αγ οἵ οδἰ 

Ρτὶ... ς (ΞΊᾶν 8:2) λἠᾷ ταῖς ἐν ἀσια 6. πεῖ τὰ νρθᾶ σορΡ Αἱ Βεά α 82. 
ὅ0. 09. εἰς “αρναθν Ἀπὶ Δ] πηιψέπαιαν ἴὰ πριψγῆας [ ϑιατειραν ας. ΑΒ 

(-τηρ αν ς αἰ" (ρογίο τοῦ οἰταηταγ) ἰΐθιι (πὶ ἀθι}1 1108 ὅ5 Ζ' ἡ ψαζέταπι. 
νρθὶ ἐκ Π᾿μ8Ὁ 1 γαξίγας; οοηίτα 1υϊνίαδ;: οἶγοι Τ)ναΐξγα) νῷ (δοϑῖδτο 

ϑιατείρονν ΝΥΠΟρΡ5 ο.ς ϑιατειρα α. τα Ρ] οορ (-τηραν) Ἀθ!ΡΡ Απὰ 

ΟἸἢ ΑΥ̓Θ οὐ οαΐ (οἴ. εἰς -τευρας εἴ εν τ-τευροὺς Ἰερ! τ). ΟΥ̓ Ὁορ. 1,8. 
ΑὙ 681}, 4, 30, τηλοῦ μὲν φρυγίη, τηλοῦ δ᾽ ἱερὴ ϑυάτειρα. Αα ϑίορβ. 
ΠΥΖ. οχ ἰπογμῖδ οἰ πιο]ορῖα σοῃοΙ ἀπ ρῥτορτῖς ἡ ϑυγάτειρα ἀϊεσοηάαπι 

ἔα 1856. 1 Α( - τιραν οἵ - δικεαν. ἰζοιη ΑΒΟ -άφιαν, ΟΥ̓ ΜόΒοΠορ. περ. 
σχεδ. 121. φιλαδέλφξεια πόλις τὸ {εν δίᾳφιϑογγον, φιλαδελᾳία δὲ ἰῶτα. 
ΘΠ ΠΟΤ ἀπο ἢ ἴῃ 1δοἾ88. αηθοά, 4,408. 

12. καὶ μΥὴ (οἴ. Δηάομη Ατο δὲ σαὶ 1ὐἰπ| ΟΡ αἱ πιὰ) .. Β 4155 μγρ δἀὰ 
ἐκει [ ἐλάλεν (Ο΄) ὁ. ΒῈὲ 4135 Αηάομιπ Αγ οἵ οϑδί, ἰΐθιη ζοφιισδαξι" να 
[τἰπὺ οί, ἃ λαλεένν ς (--Ξ 2) -ἀησε ὁ. τιΐῃ τὴῦ [δον α. ΒΟ... ς [μη 49. 
εἰδον ὁ. αἍ ἃ] σογίθ μ]οῦ 

18. ἐμμέσω ο. ΔΟ (:: ψἰὰτῃ Ρ6Υ ΔΡΟΘΑΙΥΡΒΙἢ ΟῚ Τηοᾶο Α 864 οἴϊδιι υδὶ- 
σαπλαὰθ Βαμογοβί Ο ἰδίατῃ Του πιλτὶ ἰοβίοηταγ, οἀοα ναϊγ. ς᾽ ααϊάθῃ 

ΔΙῸ μαββὶτη ἐν μέσω, τ Τς 2, 46. 10, 8. Αοἱ 27, 21, Ἠδ 2, 12... 
ς ἴη 49. ἐν μέσω 6. Β δἱ οδογίθ ρῖογ των ας. ΑὉ 12. 28. 38. 45. δὴ" 
ΟΡ Β0Γ ΔΓ Δοίἢ ἃγθ Αῃάϑ 6ἱρ 1τἰπὶ Ογρ ΟΥΒ δὶ τὰ... ς (6090) δά 



Βοτηἶπὶϑ ουπὶ Βαρύθμι οϑ 6] γΐβ οἱ 8[61118β. ΑΡΟΟ. 1,19, 9601 

Ἕν τ» -., Ων - 4 
στοῖς ζώνην χρυσᾶν᾽ 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ 

« ν»ν λε Α ἐ ΝΕ ε.) .- 3 -- εἐ Α Ι 

ὥσει ἔριον λευκὸν ὡς χιῶν, καὶ οἱ θὀφῳϑαλμοι αὑτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 
4 ς ,’ 2 “ὦ 16 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρω- “Ῥαα 10,6. 

2 δ Ξε Α 3 - [4 ᾿Ὶ ς ᾽ - .» 

μενοι, καὶ ἢ φωνῇ αὐτοῦ ὡς φωνή ὑδάτων πολλῶν, 10 καὶ ἐχῶν πϑα τ 

ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ "Ἰυὰ δ, 8ι. 

ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορενομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος 
᾽ 3 “- ’ὔ »"“ 

φαίψει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 1 καὶ ὅτε ἴδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς 
Α ’ 5 - « ζ΄ οῦς Α - 

τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρύς᾽ καὶ ἔϑηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾿ 5,8. 
5." λέν ΙΗ) 3. ποι. 5. » 3 ς » ον τὰ ἐμὲ λέγων ΜΊ|η φοβοῦ" ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 18 καὶ "Ἐ5 48, 18. 
ε - Α» ᾽ ᾿Ὶ Α - - - 

ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεχρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
» νιν ᾿Ὶ - “- - 

αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ϑανάτου καὶ τοῦ ἅδον. 19 γράψον. νι 

ἑπτα ς. Β 8] Ρ]6Υ νῷ δὶ Απᾶδ Ατ οἱ οδὲ Βεᾶ | λυχγιων .. ἃ] νρϑὰ οἱ 
οἀα ΡΙῚ 4] Απᾶὸ μἀὰά τῶν γρυσων ] ομοιον .. Α 881] (ϑ ηιιιαϊτηθηι) 81" 
10. ομοιωμα υνον ὁ. Β 8] ἔδσαϑο (:: υἱ 14, 14.) .. ς Μὴ 49. υνὼ 6. ΔΟ 8] 

Ρτὰ Απάοταῃ Ατῷ δὲ οδἱ ] ποδηρὴην (δ8ῖ. 1,88 τοῖῃ} ς, α 11. 41 .. ς μὰ 
49. -ρὴ 6. ΒΟ εἷς 

18. μαστοις ὁ. ΒΟ 8] Ἰοῃβθ ΡῚ Αηάθ Αηά πιβ Ασοβ οἱ οδὲ (ἴῃ Ἔχρ ! δίῃ 
ψΟΥῸ ΠΑΡοηΐ: πρὸς τῷ στήϑεει δὲ καὶ τοῖς μαζοῖς) .. ἃ] Ρδυς μασϑοις 

. Τὰ μαζοις δ. Α 8}7 Απὰϑ 6ἐΡ Ατϑὶ (:: δυϊ4: μαζὸς κυρίως ἐπὲ ἀνδρός 
- μαστὸς κυρίως ἐπὶ γυναικός οἷο. 5᾽ 11 67 Ατωσὴ Τ Βοτ 81.) Οἷ οἱ. δὰ 

Ι;ς 28, 29. ἰ χρυσαν ὁ. ΑΟ.. ς 49. -σὴν 6. Β 8] οοτίθ Ρ]ΟΥ 

14. ὡσει ο. α 4] βαῖ τῶι Απᾶϑ οἰρ... ΟἽ» 52 πῃ ὡς 6. Α 818 Αγὸ 6 οϑδί, 

ἰΐθια Ῥυϑθαἶβ80 καὶ Β 4116 Απάδ, 4] ὡσπερ (ως 844 ἔογα πο ναγδηΐ) 
λευκὸν (οἰ. λευκ. καὶ Ἰαρὶτατ) .. 8. ΟΥρ ΡΥΪπ οἵὴ 

15. χαλκολιβανω .. νρ ΟΥρ γὶο δ] αιγτοπαῖοο (ατὰ ογολαῖς.), ἰδτη Ρεΐ δΔα- 
ἀἰτο ζἰδανῖ, ΤἸτῖμὶ οπλαϊοοϊΐάαπο ] πεπυρώμενοι 6. Β 81] Ρ]ῈΣ Απᾶάοτῃ Αγ 
οὐ οδὐ Υἱς Το (Απὰᾶ: πόδες τοῦ χὺ καὶ οἱ ἀπόστολοι τῇ καμίνῳ τῶν 
πειρασμῶν πυρωϑέντεζ) .. Τὰ πεπιυρωμενῆς 6. ΑΟ .. 8] α]ΐᾳ νρ' 60 
ΒΥΥ Α] ρρἰδι8 - μένω (γ6] -μεγὴ) 

16. ἐχὼν ὁ. Β6 8] ῥ]δγ (412 Αμάὸ εἰχερ)ὺ νν ὃ] ρὑρδῦ οεδι,, 1,η98 τοῖα ὁχὴ 
6. Α 41. Δειμαῖν  δεξ, χει. αὐ. ο. ΑΟ 4115 Αηάδ οἱ Ασϑ οἵ οδὲ... Β ΥΥ 
Αἰΐᾳ χεν. αὐτ. τὴ δὲ. ..ς δε. αὐτ. χει. ὁ. τηΐῃ Ρ] .. 10. 28. νῷ δ:τὴ 

ΑἿΔΡ ρῥρ δ᾽ γι (β6ἀ [τἰπὺ γρωπῖ ἀ6:ὲ. 8ι.α}ὺ οτὰ χειρν [μη98 τοῖα ἀστέρες 
ς,.Α 41. δϑίμυ: 

17. δον ο. ΒΟ... ς μὴ 49. εὐδι 6..ἃΑ. 8] οογίθ ρ]θν  ἐπέσα .. 415. Ατὸ οἱ 
οδὲ -σοὸν  ἐϑῆκεν 6. ΑΒΟ 8] ρ] Αμάς Ατϑ εἵ οδί.. ς (ΞΞ 6" 82) ἐπεϑῆκε 
α. τοῖν τὰ Αἢ 8 Εἰρ | δεξ. αὖτ. ο. ΑΒΟ ἃ] μ}] νρ' 841 Διά Ατϑ οἱ οδὺ ρρ 
δὲ χη... ς (ΞΞ 6Ὁ 852) δαὰ χέερα 6. τηΐη τὴ Απάϑ 6(Ρ | λεγὼν 6. ΑΒΟ ἃ] 

[εγοθ νν γμὶ ἀπά οἴῃ Ατῷ εἱ οδί ρρὶδῖ ρὴὶ .. ς (ΞΞ- Οὐ 52) δάὰ με ο. 
«ταΐῃ τὴὰ 86 1}} 81 πρῶτος .. Α (Ατοθθ:}) πρωτοτοχος 

18. αἰώνων 6. αὖ 86. 88. νῃ οορ διϑίμυϊγ στὴ δὺρ ΟΥ Αμὰρ [τἰπὺ Αἰηἰδίδδο 
αἱ τὰ .. ς (ΞΞ ΟΡ 52) δάὰ ἀμὴν 6. Β 8] Η͵δσ Βύ7 ἃ] Αῃάϑ οἱ Ατὐθὸ οἱ οδί 

] χλεὶς ο. ΑὉ 8] ρὶ Απὰὸ οἱϑ οἱ Απάθοπι Ασρ οἱ οδίϑοτα,,, ΒΑ] 4 Απὰρ ἱχὶ 



16. 

18. 

Σ, 16. 

18. 

6023 ΑΡΟΓΟ.1, 30. 384161}14 ΥἿΙ δὲ σδάθαῦσα ΥἼΠ. Ερίδβίυϊδ] 

- , ᾿ - Ι 

οὖν ἃ ἴδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γεσθαε μετὰ ταῦτα, 20 τ 
ἂν τ 4 ΄- “« ᾿Ὶ 

μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς 
’ὔ -- ὍΣ 4 

ἑπτὰ λυχτίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκ 
τ 9. » - ς ’ ς ςε Α ε Α 3 ’᾽ 39 » κλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 

1. 

1. Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἔφεσῳ ἐκκλησίας γράψον 7 δε λέγει 
χρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐμμέσω 
τῶν ἑπτὰ λυχνιὼῶν τῶν χρυσέων, 2 Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν χύ. 
πον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτε οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, χιὶ 
ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι καὶ οὐκ εἰσίν, 

Ατο οἵ οδιχὶ χλειίδὰς [ τ. θα. κι τ. αδ. 6. ΑΒΟ Α] ἔοτοο τ ἴογο ὁπ 
Απὰρ εἰ Ασὸ οἱ οδὶ {ὐἷδὶ ΟΥΒ ἃ] τῶι... ς (ΞΞ6Ρ 52) τ. αδ. κ. τ. ϑα. «ς. 
τηΐῃ τὴ 815 Απᾶϑ 

19. οὐν 6. ΑΒΟ 815} νν οοτίθ ρ]οῦ ἀπάοιωμῃ Ῥγχὶ 4]... ς (ΞΞ Ὁ 32) οἱ ὁ. 

τηΐϊῃ Ασὸ οἱ οδὲ δὲς 9. ΑΒ... ς [μὴ 49. εὐδ. 6. Ο 81 οογέϑθ ρ]ϑὺ [μελλει 
«. Ὁ Ρῥγδθιὰ δὲν | γενεσϑαιν ὁ. Α δ] Ἰοηᾷθ ρὶ πᾶς Ασο οἱ οδὲ... 80 δἰ 
(Ἰἴοτὰ μδαὰ ἀπ δ ἃ] τὰ) Δπάϑ οἱρ γενεσϑαι (γενεσϑ. 1. 1. 4, 1. ἴετο 
ὨΟΒ ψαγὶϑί) 

20. ων ς. Β 8] Ἰοηρθο Ρὶ Απὰρ οἷδ Αγὸ οἵ οδὲ .. ἴῃ οὺς 6. ΑΟ 8Δ]5 Απὰξδ 
Ϊ εἰδὲς 6. ΑΟ 41 σογίθ Ῥ]ϑὺ .. Β ἐδὲς [ἐπε τῆς δεξ. 6. ΒΟ 8] υἱ γαϊγ οπιη 
Απάοιηι Αγ εἴ οδῖ.. 1} ἐν τή δεξιὰ 6. Α (οἴ, νῷ 81 Ρυξ 4] ἐπ ἀεαίετγαὶ 
Ι αι λυ. αε ἐπτ. ς. ΑΒΟ 8130 (Ἰ6πὶ 8] ΟἸΩΪ880 αὐ 866) νρ' ΒΥΥ ΔΥΣῚ ΑΤΒ εἱ 
οδῖ... ς (ΞΞ 6 52) αὖ ἐπτ. λυ. 6. τηΐῃ ῥτῺ Θ0Ρ Απᾶάοτωςρ (βὰς ρμεσῇ αν 
ἑπτὰ ἐκκλ.ὴ (Ρχὶ οἵ αὐ ἐπτ). ῬῬγδρίοσοα ς (ΞΞ- 6Ὁ 52) δἀαὰ ας εεδες (. 
τηἷῃ τὴῦ ΟΟΡ 8ὶ Αηῃάϑβ εἱρ σοηΐζα ΑΒΟ 8155 γν ὑ]ὺῦ πᾶς Αὐθ εἱ εδὶ 

Ονν Ρχὶ αἱ 

Π. 1. τῆς α. Βὶ ἃ] υὐ νάϊ οὔ} (αχε 8θ. τω της) Απάοταῃ Αγα οἵ οδί.. 
αν΄ ΠΤ τῷ ς. κὉ (:: ἴα οἵ. ἃ 2, 8 οὐ 18.) βορὰ 3, 12. 8, 1. 7. 14. τῆς ποῃ 
Βυς) [ ἐν ἐφέσω ς. ΑΒΟ 8130 τὴ νβ ΒΥΓ ΘΟ 8] Απάοιθῃ Αγχρ δὲ οϑδὶ ρρἰδἱ 
(τα οἷς ἐρλεϑὲ ϑοοϊεδίαε) .. ς (ΞΞ Ὁ 32) ἐφεσινῆς ς. ταῖπ νἱἷχ τὴα | ἐμ- 
βέσω ς. ΑΚ .. ς μὴ 49. ἐν μέσω (α. Β δὶ σογίθ ρ]Ὲῦ :: νυνἱᾶθ δα 1, 18.] 
χρυσεὼν ς. Α΄ (:: βᾳ6ῇ. δος 8010 ἰοδο: 810] δοὺ. δῇ ἤοϊὼ. δομπέγϑδοία 

ἔοττηᾶ, αυϑηλ ἈῬγδθοὶρίππί οἵ. σγατητηδίϊοὶ, οὐ ῬΏσγη Ρ. 907.) ..ς 49. 

χθυσων ς. Βὶ Αἱ οογῖθ ρῇοῦ Αηδοιθῃ Αγ οἱ οδί 

2. χοπον ο. ΑΟ 8}9 νρ' Β.Υ ἈΥΓ ἅσγτὰ Αμπᾶδ ρῥρ]δῖ τηὰ., ς (69) αἀὰ σου «. 
Β 8] Ἰοῃ8 Ρ] [1ρ85΄ σοΡ 81] Αμὰρ εοἱὸ τὰ δὲ οδὲ καὶ οτι ς. ΒΟ δ) "πὶ 

γαΐν Ὅγηῃ ὙΥ ΡΪΘΥ ΡΡ τῆι... Πωηθᾶτοίῃ ογῃ καὶ 6. ἃ 600 δϑίῃτο (888 
ἐπειρασας 6. ΑΒΟ 8151 Απάοπιῃ ΑΤρ οἱ οδῖ.. ς (ΞΞ 6 82) -ρασω «. τηΐπ 
 λέγοντ, ἑαυτ. (13. ΑΠΔΡ οἵη) απ΄. ς. ΑΒΟ 8143 γῇ 8] ρβίοσ Απάοτωπ Ασὸ 



δα ἘΡΒθβίοβ. ΝΙςο]αἰΐαθ. Γἰρπαμι νἱΐδο. ΑΡΟΟ. 2,8. 608 

καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς ὃ καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας 
διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες. 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι 
τὴν ἀγάπην σον τὴν πρώτην ἀφῆκες. Ὁ μνημόνευε οὖν πόϑεν πέ:- 
πτώκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον" εἰ δὲ μή, 
ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν 

μὴ μετανοήσῃς. Θ᾽ ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νι- 
κολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 1 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νικοῦντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου 
τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ϑεοῦ μου. 

8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν “Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέ 

εἱ οδί ρρἰδὶ; ἰζοτῃ δἀα᾿άΐτηι8 ἐεναι ο. Β 4138 νῷ ἃ] ρῥῖεγ πάθῃ Ασο οἵ 
οδὲ ρρὶδῖ; βορὰ ΘὉ90 1, οἴῃ ς. ΑΟὉ 815 81 (εχ. θ),. ς (ΞΕ 6 52) φα- 
σκοντας εὐναι αποστ. ο. τηΐη υἱὐ νάϊξΓ τὰ 

8. ὑπομ. εχ. κι ἐβαστ. ος. ΑΒΟ 4139 νρ ΟΡ ΒΥΣ 8] τι Απᾶὸ Αγ οἱ οδί 
Αιιρ ΡῚῚ.. ς (ΞΞ6Ὁ 32) ἐβαστ. (1. Απάδ εβαπτισας) κ. ὑπομι. ἐχ. καὶ 

6. τηῖη τὴ Αηᾶδ οἰΡ (β8ἃ αἱ πᾶ οἵὴ καὶ Ἵχίχ)... αἰ δ᾽ Δ] ρδυς καὶ ου 
κεκοπίιακὲς (51. -κας) ο. Ὁ 851., ἰΐοτη 415 δύσὰ 8158 Απὰρ καὶ κεχοπίιακας 

.. ΟΡ 52 49. κ- οὐκ ἐκυπιασας 6. Β 8129 Απάϑ οἰὸ ΑΥΘ εὖ οδί. Αἀὰθ δὰ 
ΑΒΟ εἷο νῷ (οἷ ποῖι ἀεγεοϊθει) οορ (εἰ πο ἀεοῖθ) ΒΥΥ 81 τυ ρῥρίϑ'..ς 
(ΞΞ α" 82) κεκοπιακας καὶ οὐ κεκμῆκας α. ἴαδῖ ῥδᾷς 

4. αλλα 6. Β Ὁ (οἰ6) Απᾶς Αγϑ οἱ οδὲ .. ς ὴ αλλ ὁ. ΑΟ 8] αἱ τάἀϊν ρ᾿] 
Απάδ 6(Ρ [Α οτε πρωτ. σου ἀγαπ. ] ἀφῆκες ὁ. Ο (δ᾽ «τοοῖα ν. 8. κεχο- 
πιακὲς γτοοδρίτημϑ, οἷ. ἢ. }. ἀφῆκες γτϑοϊρί πάσχῃ δϑῦ; ἀαδίπτη δηΐτα Ποη 

ἐβῖ ααΐπ οἰπβιηοάϊ ὈΥ ΔΒ οὰπὶ ἸΠ 6] 1 ΟὙἹ] 8 Θοτητηπϑηαϊ πηδχίτηυτη δὲ8- 

ἀΐϊυτῃ πο γῖ1.).. ς μη 49. -καξ 6. ΑΒ 8] ΘΟ Ὀ]ῈΥ 

δ. πεπτωχας ς. ΑΒΟ 4134 Απάᾶδ Αγ οἱ οεδὲ ΟυρᾺ Ρᾶς Ρυΐ ἃ] .. ς (ΞΞ6 ἢ 
852) ἐκπέπτωκας ο. τηῖι ρίη Απἀϑ εἰ} ἰΐθιη εασίἀονὶβ ν ρρὶδῖ δΙἴᾳ ] ἐρχ. 

ὅοι 6. ΑΟ γῇ ΘοΡ δοῖμυῖγ αὐοιδὰ μονα Αρ Ηἰοσ Ψ οι απ Ἰριἀίβρ,, ςΘ 
(6090) 44 ταχι' (ς ταχεε, ἰίοτα δἀὰ 41) 6. Β δὶ αὐ ναϊγ οσὴῃ ΒΑΓ] " ΒΥΓ 

Δ] Απάοτῃ Αγο οἱ οδὲ Ρσὶμ (:: ἰη]δίαμα αὐ νάτν ὁχ 2, 16. ὃ, 11.) 

8. ἅ ο. Βὸ εἷς (εἱ. [τἰλῦ δῖο) .. ἃ (ἰΐοῃ σορ 8. 8ἃρ (581) οἵχὰ (δϑίμυιν 
Ῥτὶ διοιβ) 

ἢ. ἐκκλήσιαις 6. Β 8] αἱ νάϊγν' ογηὴ νν αἱ νατγ οὐχ ρρϑὺ οἰϊδῦ, Τὴ Ῥγϑθπὶ 

εἶτα ς. Α, ἰΐϊθιη Ο δά ἀ ταῖς ἐπτα | νικουντι ὁ.ΑἍ (:: 662, 17 υοί δὶς ὃχ 

ΑΟ, οἱ 15, 2 υὐνΐ ὁχ ο. Νοῦ ταΐπυβ αυδιὴ κεχοπίιακες οἵ ἀφῆκες νν. ὃ οἱ 

4. ἰοποηάυχη) .. ς 49. νικωντε 6. Β (Ἰκοντι) Ο ἃ] Θδασῖθ ρ]ϑν] ἐν τῷ 
παραδ. ς. ΑΒΟ κ188 νι Β.γ Δεῖἢ 8110 Αγοῖχὶ οαὐχὶ Ογρ Οὐἱαῖ 4] τπὰ .. 
ς ἐν πέσω τοῦ παραδεισου ς. ταῖῃ! μὴ (00 84] δηᾶοιμὰ Αὐθοτὰ οἵ 

οαἰέοτῃ Ὀ5- ΑἸ] δι, μου ο. Β 8158 Ὑρ' Θ0Ρ Βγ1 818 Απάὰς Ατσϑ οἱ οαΐ ΟΥρ 

Οὐἶπι 4] τὰ .. ς (ΞΞ αὉ 82) ὴ οἵὰ ὁ. ΑΟ ἃ] μὴ ΔΙΡ 4] Απάβ δἱν 

8. τῆς .ἸΔὰ τῷ ς. Α [εν σμυρνὴ (πθᾶταίπ ἐν σμυρνῆς α. 4) ς. (Α) ΒΟ 
4156 νυν ρίοσ πὰρ οἱ Αὐτὸ οἱ οδὶ Ῥυὶ Βϑὰ (νβ Αἱ ϑ'νιψγπας ἐοοϊοδέαθ, 

14. 30. 



004 ΑΡΟΟ. 2,9. Ἐρἰδίυ]α 11. δὰ σ΄ τωυσῃιβθοβ. ΟὈτομδ Υἱΐδε. 

1, 17. εἴς γει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν, 3. Οἷδά 
3. εἰς σου τὴν ϑλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βω 

σφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐχ εἰσὶν 

ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. 10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσγει. 

ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἔνα περα 

ἴδ 1, 1. σϑῆτε, καὶ ἔξετε ϑλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίψον πιστὸς ἄχρι ϑανάτοι, 
καὶ δώσω σοι τὸν στέξατον τῆς ζωῆς. 11 Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

τ, 6. τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηϑῇ ἔχ τὸ 

ϑανάτου τοὺ δευτέρου. 

12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε 

1,16. λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν, 19. Οἶδα πῶ 
κατοικεῖς ὅπου ὁ ϑρύνος τοῦ σατανᾶ᾽ καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, 

καὶ οὐκ ἠἡργήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας 

Ῥυὶ εοοῖ. δηιψγηας) .. ς (ΞΞαὉ 52) σμυρναίων ρμοδβὲ εἐκκλ. 6.“ τοΐῆ πὰ 
8181 (Απάδ δηΐο ἜΝ Ι πρωτος .. Α πρωτότοκος 

9. την ϑλιψ. ς. Αο 19. 47. γᾷ ο0ρΡ δοίμυϊγ Αηάφοτι (ἡ ρσϊτοΐβαπα ρῥχοδαὶ 
Απάς; οἶδα σοι, φησιν, τὴν 8). και τ. πτ) Ῥτὶ Βοᾶ .. ς (6090) ρῥτϑθιι 
τὰ ἐργα καὶ ς. Β 8] Ρ}]6Γ ΒΥΥ 81 Απάϊχί (εἴ, Απᾶ0) Αγ οἱ οδὲ (αϊογασι 
οἴξοι) ΤΊΟ [1 αἀλα πλουσ. ο. ΑΒΟ 8145 Απάϊχίὶ (εἴ, Απάᾶο : 564 Απάδ δα 
πλούσ. δὲ εἶ ἐν τοῖς πνευματικοῖς, τ6}} πλ. δ᾽ ἐν τ. πν. εὖ ΑΥϑ οἱ οδί 
ῬΆ5- Ἔχ β8ν1}15,160 ξο νῷ Υἱς Ῥυὶ 8εὦ αϊΐνε8).. ς (ΞΞ- 6 52) πλ. δὲ (. 
τα τὴ Ληάθοπι (νὰ απο) ἐκ ας. ΑΒΟ 4131 νρὶ (αὖ Ὺλὲβ) σορ Βυ7 ἅτῃι 
Δ] Απάᾶς (σοι' εκ) Ατὰ οἱ οδί Ῥεΐ ὡς (ΞΞ ΟὉ 532) οἵὰ ο. τιΐῃ αἱ τὰϊγ δαὶ 
τὴ Απάϑ δἱρ | ὁ τουδανὼν 

10. μιηδὲν ον τηΐῃ ἔδυ οἵχγπ νΒ ΒΓ ἃ] Απᾶϑ εἰ Ατὸ οἵ οδὲ Ὅγρ Ῥεὶ αἱ 
. Θ΄ Τμε μὴ ς. ΑΒ 8. 49. Θ0Ρ 4] ΑΠὰΡ (εἴ Απάδοπι; μη φοβηϑῆς, 
τῆσδ τὴν ἐκ - ϑλίψιν. Τὰ Απᾶδ 5ἰχη Πόσα τ6}}.) πάσχειν ὁ. ΑΟ 8ἱ 
ΡΙῚ ΔΑΜᾺΡ οἰδς. Β αἰ3' Απάϑ Αγ παϑειν} δὴ ς. Β 8135 5ΥγΥ 5110. Αηὰρ 

Ατο οἵ οἵ... ς ἴῃ οἵῃῇ ὁ. ΑὉ Α] ρ] Απάδ οἰδ (νρ αἱ ρρὶϑδῖ οοσίβ ἤθη δχ- 
ΡΥΐπι) 1 2αλεὸν ς. Β 8] ἸΙοῃρθ ρὶ Απάδ 6ἐΡ ΑΥτϑ οἵ οδὺ... 52 1. βϑαλλειν 
ς. Αὐ 4}}8 Απάδ [ο διαβ. ἐξ μι. ς. ΑΒΟ 4186 νρ (ΒΥΥ σῸΡ 81) Απάδ Ασὸ 
οἱ ἐδί μρὶϑῖ χηὰ .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) εξ υὑμ. ὁ διαβ. ο. τοῖῃ μὰ Απάϑ εἰ! 
ἕξετε ο. Β Δ] Ἰοηρθ Ρ]ῸΥ νῷ ΒΥΥ 8] τι Απάοιπ Αγ οἱ οδὲ ΤΊίο Βεὴ 

. π ἐχῆτε ς, αὶ 830. οορ ΡεΥΐ .. ὁ 413 ἐχετε ] ἡμέρων 6. ΔΑΟ δἷἱ μη 
Απάοπη Ῥρὶ,. Οδ΄ -ρᾶς 6. Β 8413] (νρ 8] αὐ νττ οτὴη) Αγ δὲ εδὶ 
ΡΡ δὲ δ]ῖᾳ 

138. ποι ς. ΑὉ 88. νβ 6ῸΡ 86 ἴΠππ1γ 8]8' 4: Ἡΐον Ῥυὶ Ουδαβὲ 4] (ἰΐαπι νὰΐγ 
Απάσοιι οἱ Ασϑέοτῃ σογία ΠῸῊ δἰζίηριπι)... ς (69) ρσαϑθι τὰ ἐργα σου 
χαν ς. Β 8] Ρ]οΥ ΒΓ Αἱ Αμπαῦπῖπ χὲ Αγ οἵ οδεῖχί [ καὸ ἐν ἢ. Α΄ 8] ρμῃ 
νυρορ Βεά.. 49. οπὶ καὶ (600) ο. ΒΚ 4141 δεπιϊᾷ 5υΓ ΤΥ Δϑμ ΕΓ Ἀχτῃ 
Απάομῃ Αγ οἵ εδί Ρυὶ Θυδοβί | αἷς (6) ο. Β 4139 ἀοτηϊὰ βυγυ δοίμαῖ 
Δ] ιυδοϑῖ (:: ὁχ 86 Ἰδοιίοηα δΒυχὶξ αἴ ἈΡΡϑσγοΐ ΘΥΤῸΣ σοαϊσατῃ ΑΟ Θίο; 



1|. δὰ Ῥεγρδιήθῃοθ. Απίϊρβαβ. Βα. ΑΡΟΟ. 3,17. θ0ὅ 

ὁ μάρτυς μον ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνϑη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὃ σα- «, 0. 
τανᾶς κατοικεῖ. 14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα" ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦν- δ ιδν ὃ 
τας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδα- 
λον» ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόϑυτα καὶ πορνεῦ- 0. 
σαι. 1δ οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν 

ὁμοίως. 16 μεοτανόησον οὖν" εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πο- 5. 
λεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 171 Ὁ ἔχων 5,5. 1. εἰς 

8111 Ἰπητβουαθσαπί ἐν δα νἹἱίδηάθη ἀπρ]θχ αἐς ἴῃ Βογϊρίατα ἀηοῖ]] 
Β8{15 11π4 αυΐάθτηῃ ἱποοιωτηοάπτῃ) .. ἢ οἵ 6. Α΄ σγβ οορΡ Ρυΐ ἃ] (νρϑά 

τὶ ἃ] δαὰ ἐϊζέθ, οὐχ διὰ ἔὰ ΠΔΥ] 101) .. ς ἐν αἷς 6. τηΐῃ ρα πάθῃ Αγ 
οἱ οδί.. 91. ἐμαῖς [ αντιπας (Α ἀντειπας, 8] --εἰ-, 41 εἴ--}) «. ΟΡ »το- 
ατάαϊδίὶ (Βῖς: οὐ ἔνι αὐἱοδιι5 ργοατα ἐϑἐὶ ἐεϑέοπι Παεἴδηι), ΒΥΥ οἱ ἂτϑ σοπίθηϊδίϊ 
(Βῖο: φιΐξιιβ σοπέθηαιϑεϊ σὐηὶ ἐο8έε Πα. Ἰΐθτη βγτορά φμέδιι8 8ρθοΐασιζο 65- 

»οβῖξειιβ ζει), ἈΔΥ] ἀτέἐψιθ (βῖς : εἰ πῃ, ἀΐοδιι8 απέϊφιιβ ἐφδ8ι48) } μου (12. 
86. Ο0Ρ 8γϑ οἵη) ὁ πεστος μου Ως. ΑΟ 14. 92. ΒΥΥ.. ς 49. οἵὴ μου 860 0. 
Β ἃ] ῥἷογ γν ῥ]οσ ΡΡ (:: δ φαοσηοᾶο ἰδπάδι δᾶάϊ μοί! τδηὰ 8168 7) 

[ ος ς. ΑΒΟ 8] ΡΙοεσ νν ῥ]δὺ Απάδ δὲρ ΑΥδ οὗ οδί Ρσΐϊτῃ ἃ]... 49. οτὰ ὃ. 6. 

81. ἀοτιϊα δου Αηᾶὸ Θαδοβὲ (:: πἰβδὶ ααΐβ τοδί σις ἀνξέζτα Οὐ ἶδδο 
αις, ἰταροᾶΐτο ἰδίο Ιο60 πὲ] ἐδβίέδιϊϑ ἤθὸ ΡΥ ΟῚ 8 ἃ πο ὶβ ἀδτὶ ρο- 
681.) ο σα. κατ. ὁ. ΑΒΟ 8] ρ] γᾷ 000 δύτὼ ἀπάτῃ Αγ οἱ οδύ ρρίὶδί.., 
ς (ΞΞ6 532) κατ. ὁ σα. ὁ. τη τηῦ ΒΥΓ δοίἢ 

14. αλλα ες. Β (ζεται Βαμα ἀυρίδ 41) Απάοτοῃ Αὐτὸ οὐ οδῖ... ς πὶ αλλ α. ΑὉ 
81 οοσγίβ Ἰοηρα Ρ]  ἐχέις (Α - χει) ο,, ὁ ἅτὴ ἴῃ ΒΑΡ" [0] Πρ 56 481] ΟῸΡ ΒΥ 
Ρτὶ... ς ρσϑϑῖηῃ οτι 6. ΑΒ 8] οοσίε ρίογ νᾳ (εἴ. ἀδϑτηϊα 110 866) 4] Απᾶοπια 
Ατϑ οἱ οδὲ ] ἐδέδασκεν ας. ΑΟῸ 8] οδοσίθ μὰ (νρ ρῥρὶϑ' ἀοοοδαῖὴ Απᾶδ εἰ 
.. ΟΝ’ εἐδιδαξε ο. Β 4138 Απᾶθ Ατὸ οἱ οδὲ [τῷ 6. ΑὉ 11... ς (ποῃ ςϑ δἰε) 
ἐν τῷ ο. 8132.. Βα... ςθ (ΞΞ 6Ὁ 52, 864 6) τον ἐς. τηῖῃ Ρ]6Υ Απᾶῦ Ατϑ 
οἱ οδί.. Απάᾶ οἷν ἐν τω βαλααμ τον βαλακ] βαλακ 6. Α 8] ΡΙ6Υ νβ ὁ0Ρ 
ΒΥ 4] ΑΠΔΡ οἱθ Αἴ οὖ οδί Ρυὶ 8]... ΒΟ 8] ἔχω 841 Αμᾶδ -λαακ | βαλειν 
..Αἃα βασιλεῖ [ καὶ φαγ. 6. Β 8130 ρ110. ΑΠΔΡ οἰθ Ατὸ οἵ οδί (:: οδίξδ πάϊβββ 
ἰδία καὶ ἤοπ ταϊτΌση 68)... ἢ οἵα καὶ ὁ. ΑὉ 8] ρ] (415 του φαγ.) νᾶ 

ΟῸΡ ΒΥ 81] Απάδ ρρὶδί ] εὐδωλοϑυτα .. γᾷ Βεὰ (ποῃ Φυδοβί Ῥυὶ 
81) οἵὴ 

45. νικολ. 6. ΑΒΟ 4121... ς (ΞΞ 6009 3.2) ργϑϑῖῃ των Ο. τοῖη ἢ] Απάοιθῃ Ατ 

θὲ οδί | ὁμονως (οτι 88. 86:1) ᾿ς. ΑΒΟ 4148 νρ (ἰρβ6 ρσϑθζω 46 600 

οὐδ) οορ (οπι ἢ) Βγγ 5119: Απᾶς Αγ οὖ οἂὖ ρρίδί.. ς (ΞΞ 6" 32) ὃ μισω 

6. τηΐπ τὰ 8τὺ 8168. Απᾶϑ ἥν μισω (418 518.4 Απὰρ ομοίως ην [415 ὁ] 

μισω) 

16. ουν ὁ. ΑΒΟ Ἀ1835 Θ0Ρ δ.ῖα 81Ὶ ϑϑίῃ 5119 Απάοπιῃ Αγ οἱ οδί .. ς (ΞΞ- ΟΡ 

3.2) οτἵὰ 6. τηΐπ ῥῖὰ νυ Β.Υ 8] ρρἰβἷ (νρ Βυσ ὑηἱδὶ ὁμοίως ο. μεέταν. σοη ρα) 

 ταχυ .. ῬΗἱδῖ δ]ΐᾳ οἴῃ (86 ἃ Ββαθϑπὶ Αὐτὰρ ΡΥ 8]) [μετ αὐτῶν .. ΗΐεΥ 

Ῥυὶ ἐδοοηι 



8, 18 , 

19, 15. 

19,12. 

8. εἰς 

Φ1 Βςᾳ 16. 83ι. 

14. 

606 ΑΡΟΟ.2,18. Μαηπα δρϑβοοπαϊΐυμ. Ἐρ15:. ΕΥ̓. δὰ ΤῊ γδεγομοι, 

οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νιχοῦνῃ 

δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ καχρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον 
λευκήν», καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἷδο 
εἰ μὴ ὁ λαμβάνω». 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θνατείροις ἐκκλησίας γράψον Ταδ 

λέγει ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλύμ 

πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, 19 Οἶδα σου τὰ 
ἔργα καὶ τὴ» ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν 
ὑπομονὴν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 
Ὧ0 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκά σου ᾿Ϊεζάβελ, ἢ λὲ 
γουσα ἑαυτὴν προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους 
πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόϑυτα. 21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον δα 

-- πὌἜὌπὌᾳὦροα - .... το ΌῸὃὃ7ὦ . 

17. νικουντι ο. ΑΘ... ς 49. νικωνξι ᾿ς. Β 8] σογίθ Ὀ]ῈΣ | τον (Β τό, πεὶ 
ΑἸἸΤΟΙ νοσίαηϊ νῷ 8] ρρἱδῖ 4114) μαννα 6. ΑΒΟ 8136 νρ σοὸρ δοῖμεῖϊ Απὸῤ 
(ϑεἃ ἰΐα: τοῦ μανν. φαγεῖν) Απάξφοτα (νάϊ) Ῥχίτη (6 παππα {{10)..ς 
(ΞΞαὉ 82) ργβδϑῖῃ φαγεὲεν (Ατὸ οἱ οδιϊχί οἵ) απὸ (41 Ασο οἱ οδίθοιι 

ΟἿ) ὁ. ΤῊΪῃ ΡΤ ΒΥΤ 8] Απάδ οἱρ ἰχὲ μρὶδῖ 4114 [ οὐδὲν ας. ΑΒΟ 415 (εἹ3 
εεδ.) (νᾳ ΡὈ δὶ 4114 δοῖϊ, 8δοἃ Ῥτὶ πουῖϊ) Απάοταρ Αγα δἱ ὁδὶ... ς (-Ξσ᾽ 
532) ἐγνὼ 6. τηῖῃ τη [ Ο ἢοο νασβαὰ κεχρυμένον, ψήμον λευκὴν οἷ χένον 

18. τῆς (Ο οτι) .. ῃ τω ἐς. Α ϑυατειροις (ΑΟ -τιροις) .. Β 41} (τζ 
Θυδεδβί ΤΑγψαίϊΐγαε εοοϊεβέαο, Ῥτὶ φκὶ εδὲ ΤἈψαϊτας) -τεέρη (Β 8] -τηρη) 
Σ: οἴδ84 1, 11. [ἃ οπὶ ἐκχλήσιας {ἰ αὐτοῦ ΡΥ 6. ΒΟ 8] ἔδσϑθ οἵὼὴῃ ΥΥ ρὶ 
Απάϑ εἰς Ατὸ οἷ οδί... ἢ οἱὶ ὁ. ἃ δίδνρ ΑὯΔΡ Ερὶρῇῃ 455 ργρ]δὶ 

19. 69 τα εἐργ. καὶ ς. 12. ορΡ 8ἃρ ἰδὲ Ερὶρ 455 [χ. τὴν (Ὁ οἵῃ) πιστ. 
(θὰς ἔγϑδηβρ ὅϑ. νρ [βεὰ ποῃ δπὰ ἔπ 41] ΕΡῚ ΡῈ; καὶ τὴν [ΕΡ᾿ρ οἱ] αγα- 
πηνὴ) κ᾿ τ. διακ. ο. ΑΒΟ 8)33 νν Ἀ]ῸΥ ῥρδτ οἰἰδὲ, ς κὶ τε. διακ. κ. τ. πιστ. 
ὁ. ταΐῃ τὴὺ βἰθα [Τὴ οἵὴ τὴν αυδτί ςο. Α 86. [τὰ εἐσχ. ὁ. ΑΒΟ 8135 τυ 
ἔεγθ οπιῃ ὑρϑτ οὐδὲ, ς (ΞΞ 6 2) ῥσγϑθηι καὶ ο, ἰοϑδὲ Ῥϑὺς 

20. αλλα ς. ΑΒ δ]6 Απᾶο,. ς μη αλλ 6. ὁ 8] γ}] Απάδ δὲ Ασϑ οἱ οδίΪ 
κατα σοι! ὁ. ΑΒΟ 4149 νν ἔδεγα οἵη Ερίρη Απὰρ οἱὃὸ Τοχὶ αἱ ..ς (Ξ 6" 

532) δἀὰ ολιγζὰ «6. ἴοδὶ ρεσρϑς (εἴ. πολλα, πολυ 166) [ αἀφεὲς ς. ΑΒΟ 4) 
Ερὶρῃ Απάδ (41 Απάς Ατϑ οἱ οδὶ αφιῆς, Ὁ] Απὰρ αφῆκας) ..ς (Ξ6Ὸ} 
52) ἑας α6. πιΐῃ πιὰ | τήν γυ. σου 6. ΑΒ 4152 ργγ 8110. ΑὮ ἀοτπι ΑΥγρ οἱ οδὶ 
Ουρ Ῥεῖ... ς (ΞΞΘΡἢ 52) οἵὰ σου; 6. τηΐῃ ρτὴ νυν ρ] Ερίρῃ Ταοσὶ δἱ [μεζα- 
βελ (πὶ Ῥσταθιῃ τὴν 6. Α) ς. ΑΒΟ 4136 Ἐρὶρῇ Απὰοτοῃ Αγ δὲ οδὲ.. ς 
(-:-ἨαὉ 832) -βηλ ς. πιΐῃ τὰ | ἡ λεὲγ. 6. ΑῸ οδὲ .. Β 8138. Ατ ἄοσωμῃ Ατθ ἢ 
(42. και) λεγεν.. ς τὴν λεγουσαν 6. τηῖπι ταῦ Ϊ εαυτὴν -. 5. 413 αὐτὴν 

ΙΒ πυοφητην | καὶ διδ. κι πλ. τοὺς ς. ΑΒΟ 4145 νροϑὰ 6ρ Ὑ͵ δὲ 6ῸΡ 5γγ 
ΔϑΘίἢ αὐτ 8]8πὶ Αηἄοταῃ μμἱδὶ τηι (ΡΥὶ δέ δἐπὲθ ὁαπι ἄοσοτε εἰς) .. ς (Ξ 
6" 52) διδασκειν καὶ πλανασϑαι (Ατο εἱ εδὲ -νὰν τους) 6. τωΐῃ τηῦ νῇ 
8] (Ατὸ οἱ οδ1) | φαγ. εἰδωλ. δ. ΑΒΟ Δ138 γν αἱ γὰΐτ οἵη ρὑρξτ οὐδ, 
ς (ΞΞ 6Ό 82) ειδ. φαγ. ς. πιΐῃ τὴὰ 



16 2806]. ΑἸεταἂο βαίϑηδ6. γ᾽ τρα ἔθοσσθοα. ΑΡΟΌΟ. 2,231. 607 

μετανοήσῃ, καὶ οὐ ϑέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνδίας αὐτῆς. 
22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς 
εἰς ϑλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς. 
298 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν ϑανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶ- "Ἐε τ, 10. 
σαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἶμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ 
δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς 
λοιποῖς τοῖς ἐν Θνατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴ» διδαχὴν ταύτην, 
οίτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαϑέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὐ βάλλω 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος" 20 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν 51. 
ἥξω. 26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω "Ὁ: 5, 8. 

, αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 21 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 

σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκδύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ 13,5. 

--. ἰὐὖΡΎὕἽΓ΄ἧ΄΄.... 

21. και ου ϑελ. (Α ρῥρἱδί α]1ᾳ οὐκ ηϑελησεν) μετ. ἐκ τ. πο. αὐτ. ὁ. (Α)ΒΟ 
8114 γν 9676 οὐὴμ 087 εἰδῇ ς (ΞΞ 6Ὁ 32) ἐκ τῆς πορν. αὔτῆς, καὶ ον 
μετενοήῆσεν 6. ἰδὲ ροσρϑῃο (βία ἴΣ σὰ ἐδ αὐτοὺς χρον. μετανοεῖν 

ἐκ τῆς πο. αὑτων και ουὅ μετενοησαν) 

42. δου 6. ΑΒΟ 8141 γν Ρὶ ὑρθτ οὐδ, ς (ΞΞ6Ὁ 82) δἀὰ ἐγὼ 6. τοΐῃ τὴι 
ΔΥΡ 8198 4] | 5 (βάλω) 4] νρϑὰ ρρὶβῖ ΑἸ]ΐᾳ 60} ἃ] βαλω ] κλεινὴν... ἃ φυ- 
λακην [ μετανοησωσιν ὁ. ΒΟ 8] υἱὐ νάΐγΥ οἵπὴ Απάοιαῃ Αγ οἱ οδί.. 
1ωπθἀ τοῖα σουσιν ὁ. Α | αὑτῆς 6. Β6 8149 δ1ὴ ἔμ [0] ΒΑΥ]" 1ἰρ8ὅ᾽ 81 Θ0Ρ 
ΒΥΥ 8] τῶι Απᾶο ΑΥτϑ οἱ οδΐ Τοσί ἃ] .. ς (ΞΞ Ὁ 852, βεὰ 6) αυτων ο.Α 

19. 830. 4] τὰ νρϑᾶ οἱ ἀοτηϊα 11ρ85 οἱδ' ΠΑΥ] ἅτ Απάδ οἱΡ ΟΥρ 

Ῥεὶ δ] 

28. καὶ ὈΓ 6. ΒΟ 8] υἱ να ϊγ οἴβῃ νν ἴ6 76 οἵη ὈΡΕΤ ᾿η]δὲ τὴ .. 1ωηϑἅ τοῖα 
ΟἿ 6. Α 60} | ἐραυνων 6. Α0 (:: αἱ πὐΐᾳπθ ῥγῸ ἰΘδίϊατη δαοίον ἰδίθ δα Ϊ- 
ἀϊπιι8) .. ς 49. ἐρευνῶν» 6. Β 8] αἱ νάτ οπηη  Ο οἱ τὰ {ὑμῶν .. Β 88. 
νρ (β6 ἃ ποῃ 8πὶ 1ϊρ8ὅ ἀδιηϊὰά 871) ρρἶδὲ τα (ῃοη Ῥυὶ 8]) αὐτου 

94. τοῖς λοισ΄. 6. ΑΒΟ 4]81] γν Ρ] πάσῃ Ρυϊὶ, ἰΐθπι α΄ λούσοις α6. 417 515" 
.. ς {Ξ 6} 82) και λοιπ. ἐς. τχΐη τὰ νρϑθά οἱοἀά δἰἴᾳ 4] Θαδεδβί (Αγ οἵ οδί 
κι τ΄ λ.)... 4ττὰ οἵὴ 8 14. ϑυατείραις (Β -τήρ.), ΑΟ -τιροῖς, νᾷ εἷς αἱ 
δηΐθ [ οὐτιν. 6. ΑΒΟ 8143 γν γ}Ι Απάθιτῃῃ Αγ οἱ οδὲ Ῥυὶΐ α]8... ς (Ξ ΟΡ 
5.2) ῥσϑϑθιω χαὶφ 6. τη τὴῦ νῃϑἅ 4] Θυδεβὲ [ βαϑεα ας. ΑΒΟ 8141 Απᾶρ 

οἰοῖχὶ Ατὸ οἱ οαἰΐϊχὶ ς (ΞΞ6Ὁ 852) βαϑη «ς. τοΐῃ το Αηαδ ΧΙ ᾿ΐθηι 
Απάσθοτῃ Αγ οἱ οδίδουι  βαλλὼ (Ε΄) 6. Α΄ 4136 οὺῦ Απάοτηη ΑΥτὸ οἱ οδΐ 

ρρ δία, ς (ΞΞ82) βαλω ὁ. Β 8] Ρπὶ νβ' 8] τὴυ ΡΥΪ 8] 

25. αχρι 6. Οο 15. 82. αἱ (Α 47. ἐως) .. ς 49. -ρὲς ς. Β. 8] Ιοῃρε ΡΪ Αὐάοα 

το οὐ οδὲ [αν ἥξω... Β 413' ἀνοίξω 

21. συντριβεέται 6. Α΄ 8} οοτίθ Ρπὶ β 44 Απάβ... αν’ -βησεται ς. Β 4138 

Υῇ ΟΡ 500 8] ἴθγϑ οἵδῃ Απὰρ οἵδ Ατὸ οἱ οδί γί 8]. Οὐ δας ΝΑΑΒΘΒΙΡΡ θὲ 

περὶ τούτου γέγραπται Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. 



0098 ΑΡΟΟ. 9,28. 8611 πιδίαϊα. Ερ1δΕ. Υ. δὰ ϑαταίδῃοι. 

“- ᾿ - Ἁ .“" 

9, 15. τοῦ πατρύς μου, 28᾽ καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν προϊνῦν. 
4 Ψ - -- [4 

τι εἰς 29 Ὁ ἔχω» οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

ΠῚ. 

- - -- ; ὔ ᾿ 

1 Λαὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν «Σάρδεσιν ἐκκλησέας γράψον Ταὺε 
’ όν Α - - . 

1, 416. λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ ϑεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρα, 
το ᾿ Ν [2 ᾽ Ν σ - Α ΠῚ ’ 

3, 3. εἰς Οἰδὰ σου τὰ ἔργα, ὁτι ὁφομαὰ ἔχεις οτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ, 2 γιοῦ 
- 4 , Α νῶν 2 - 2 , 3 

γρη γυρῶν, καὶ στηρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἁἀποϑανεῖν. οὐ γαρ ἔν: 

ρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ μου. Ὁ. μνημόνενε 
- Α Α . 1 

οὗ» πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὔν 

᾿ ΤῊ δὲ δι μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποία» ὥραν ἤξω 
εὐ4, 49. 

ἐπὶ σέ. 4 ἀλλὰ ὀλίγα ἔ ἔχεις ὀνόματα ἐν “Σάρδεσιν οἱ οὐκ ἐμόλννω 

τὼ ἱμάτια αὐτῶν», καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι 

28. προῖνον 6. ΑΒ Α] (:: οὗ προῖμον [4 ὅ, 7 ὁΧ ΑΒ᾿ 8]; οΥὝ δἵ. ηΐτα 39, 16) 
.ὁ ς [ὴ 49. προώινον ς. Ο 8] οοτγία Ἰοηρα Ρ] 

ΠΙ. 1. ς τῆς ε. σ. ἐκκλησίαις  ς (μοη ςθ 6[6) οἵα ἑπσξω Ρσ ο. 12. [ οὁγομᾶ 
ὁ. 480 8438 Απάοσου Ατῷ οἱ οσδί... ς ὑσϑϑῖῃ τὸ 6. ταΐῃ τὴῦ [οὁτὸ 866.. Β 
4119 Ατὸ οἱ οδί χαὺ 

2. στηρισον ο. ΑΟ 4113... ς (ΞΞ 6Ὁ 52) -ἔον ο. Β 8] ΡῚ Αηᾶοχιῃ Αγ εἴ 

ελί.. 419 τηοησον Ϊ ἐμελλον ο. ΑΟ 418 (ἰΐϑτὰ 4132 Αὐτῷ οἱ οδὲ -λλενρ) τῇ 
ΟΡ ΒΥ 819 Απάοτμῃ (Αγ οἱ οδί) Ῥυὶ ΑἹ]... α΄ ἐμέελλες (Β ἡμι.) Ἂὃ. 8 αἱ 
ΡΠΙΒ20 ΤΡ, ς (-Ξ- 6Ὁ 832) μελλει ς. ταΐῃ ρτὴ δϑίῃ 4] μρὶϑδὶ 4114 | απο- 
ϑανεῖν (1 ρϑὰς Απάϑ Ατὸ αποϑνησκ.).. Ου΄ αποβαλλειν (41 --βαλειὴ 
(. Β 8] ρ] 1880 ΤΡ |Β εὐρηκαν ] ἐργαὰ 6. ΑΟ0 οὐ Βδουὰ ἄπθϊ8 4] (πδιὶι [ΐᾶ 
εἴ. οὐ Εγσαβιὰ ἴὰ οδἀά 1. 2. 8. οἱ ΘΟ] 8618) .. ς 49. ῥσϑϑ τα (:: 

ΑΠΌ ἴῃ σου τὰ ἐργ. Ὠιϑαιδᾶτη Βιιο0) ὁ. Β' Δ] οοχίε Ἰομρθ Ρ] Αμάοπιη 
Ατὸ οἵ οδῇ  μοι' ο. ΑΒΟ ἃ] ἴδυϑϑῦ νῷ! ΒΥΥ ΟΡ 8] τι Αηάϑ οἱς Ατὸ εἴ 
οδί Ρυΐ δἱ .. ς (ΞΞ α" 52) οἷχ ς. τηἶπ τ Απὰρ Ψὶρ 

8. αν κ᾿ ηκουσ. κι τηρ. (κ. τὴηρ. οπι οἷ. δοί μα) ο, Β 4] ἔδθγεϑβο [αν οὐν 
οἴο., ΡῚΪ δὲ αἰέσηι πο ἐσοτὶβ ραοηϊξοπέϊαηι, στοπίαπι οἰ βιιϑδοϊξαδο αὐἀνυοπίμα 

ἠέ αὐ ἐς, φηαβὲ Κων τοπίαηι [ ἤξὼ ρὲ ς. ας 12. 38. ἔα ἀφηαϊᾶ ἢ8γ}" ἰοὶ] 
᾿Π 085" 81 σὸρ 81 Αῃηάϑ δἱρ Ρυὶ... ς (α Ὁ) δἀδᾶ ἐπι σὲ ὁ. Β δὶ Ἀῥ]οσ υρ (εἰ. 
Ἀ1Ὼ) ΒΥΤ' 8] Απάο Ατϑ οἵ εδ ὙἹ6 δὶ [ γνως .. Β 4151] Αηᾶδ γνωσήη 

4, αλλα (ς. ΑΟὉ 8], ἰΐδθπι ΘΟ 32 αλλ ς. Β Α] Ρ] Απάοτοῃ Αγϑ δἷἱ οβ) 6. ΑΒΟ ἃ] 
ΡῚ νν ἤδγο οσὴῃ Αμᾶομῃ Αγ οἵ οαἱ Οτἰπὶ Ῥγὶ, ς (ΞΞ- 6Ὁ 532) οχχ ο. ἰδδϑὲ 
Ροῦρϑιο [ ολιγαὰ ἐχ. 6. Β 4118 Απηάοιθῃ Αγα οἱ οδῖ.. ς [ἢ ἐχ. ολιγ. ὃ. 
ΑΟ 8] }] νᾷ δὶ Ρυΐ δὶ [ἐν σαρδ. 6. ΑΒΟ 4188 γᾷ 60Ρ ΒΥΓ 8] τι Απάοπια 
Αγ οὐ οδὶ Ρυΐ.. ς (ΞΞ αν 832) ῥσγϑθῆλ καὶ ὁ. [ϑδὲ ῥϑδυο Ϊ οἵ ο. 17. 
28. 87, 88. 40. 88. γρ (0Ρ δύ Απάβ εβἱρΡ Αὐϑ οἱ οδἱ (θὲ. οσὰ)ὴ Ῥχγὶ (νς 
Ρτὶ ποριΐπα - φιεῖ, Ὧδ. Δ} 16 Ὁ ΘΟΡ 81) :: αυ86 Ι6οἴἶο αὖ ἃ Θογγϑοίοσα αἰΐθηδ 



ΥἹΙ. δὰ ῬΒΙΠΔάΘΙρμθποβ. ϑγημδρορᾷ βϑϑίδηδθ. ΑΡΟΌ. 8,9. 609 

ἄξιοί εἰσιν. Ὁ ὁ νικῶν, οὗτος περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ 

οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμο- 
λογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρύς μου καὶ ἐνώπιον τῶν Ὧι 10,85. 
ἀγγέλων» αὐτοῦ. 6 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγϑδι ταῖς. 5, τ. οἷς 
ἐκκλησίαις. 

1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τ᾽ ἀδε "Ἐπ:», τ. 
λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληϑινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυείδ, ὁ ἀνοίγων "190 13, τε. 

καὶ οὐδεὶς κλείσδι, καὶ κλείει καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει, 8 Οἰἷδά σου τὰ 

ἔργα᾽ ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου ϑύραν ἀνδῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύ- 3,3. οἷς 
ψαται κλεῖσαι αὐτήν᾽ ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μον 5, 18. 
τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μον. 9. ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συν- 5, ν. 
ἀγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ 

οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται᾽ ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ 
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἡγά- “Ἐν45, τι 

εϑί, ἰἴϊὰ δὰ βυδϑυϊαδηάπιη ἃ ἱποίίασο ἀθοθαὶ .. ς ὴ ἃ 6. ΑΒΟ 8] Ρ] 
Απᾶο ] αὐτῶν... Ο ἑαυτῶν 

δ. ουτος ο. Β ἃ] ρμὶ (58. οὐτρς οὔτως) νῦ αἷΐᾳ Απᾶοτηῃ Αγ οἱ οϑδὶ .. ἢ 
οὐτως 6. ΑΓ Α}}17 νρ 00 5.7 87ᾧἑ᾿ δῖ Ρυὶΐ ὁ περιβαλλεται | ομολο- 
γησω ὁ. ΑΒΟ 8]81 Αηάοπιπ Αγ εἱ οδῖ... ς (ΞΞ- 6Ὁ 52) ἐξομολογησομαν 

6. τη τὰ 

ἢ. 1κπϑἃ ταῖῃ ἐν φιλαδελφείας 6..Α (ΑΒ6 -φι-)} Α.ὁ αληϑ. ο αγι. ] κλειν 
6. ΑΒΟ 4139 ΟΥγἱ Ερὶρ ὅδ Απάς.. ς (ΞΞ Ο6Ὁ 852) χλειδὰ ο. ταΐη ρὰ Οὐ 
Απἀδ δἱρ Ατὸ οἱ οδὲ | τοι! 6. Β ἃ] αἱ νάϊγ οὐ Οὐ Αηάοτηῃ Αγ οἷ ολὶ 

ον Μὴ οἵ ὁ. 6 (:: δὲ [8 Βοϊϑὲ 16δὶ Ἰθοϊίοπα ποὴ Βαο) [ δαυειδ (δαυιὸ, 
δαβιδ: εἴ δὰ ΜΙ, 1.).. εἂἀὰ ἂρ Απὰ (ἔν τισε τῶν ἀντιγράφων ἀντὶ 
τοῦ δαι. ἄδοι γέγραπται) Ἴ. 10. 88. 45. ἐορ αδου | κλεισεν (Β 4180 
κἀὰ αὐτὴν) ο. Α(Β)σ αἱ (θὲ 4130) οορ ΟΥὐξ πᾶς Ατϑ οἵ οδὲ (86 Αὐτῷ οἵ 
οαἱ βἷο: οὐδεὶς κλεέσεε εἰ μὴ ὃ ἀνοίγων καὶ οὐδ. ἀνοίξει εἰ μὴ ὁ κλ.) 
[τἰπὶ ΗΠ... ς κλείεν ο. τηΐη τὰ 8 ΒΥΥ 8] Απᾶϑ οἱρ Ρυὶ [ χαὺν (νᾳ [8βεὰ 
Ποῃ ἔπ Πρ 86 41] σι ογὴ) χλείεν δ. Ὁ νῷ ΒΤ 8] [τἰδῇ ῬΓΟΤΩΪΒ8 8] .. Τῃ 
κλειῶν ς. ἃ ΗΙΙ, ἰΐθιι καὶ κλέέὼν ΟΥὐ2 Απάοπι Ῥγὶ... Β 4180 ἐν μῆ ὁ ανοι- 
γῶν (Ατα εἴ οδὶ νί4θ δηϊθ)  αγοιξεν 6. Β 8] ἔδγεϑδ οορ Οὐ" Απάς Ατϑ οἱ 
οαἱ (νἰά46 δηϊθὴ [τὲ Ἠΐ.. ς Τπ ἀνοιγει ς. ΑΟ 8] Ρπὶ νρ 8] πὰ Αῃάϑ 

οἱρ Ῥὲ αἱ 

8. ἥν 6. ΑΒΟ 414} (Αἱ ρϑὰὸ οἵὰ αὐτ.} ΟΥ Απᾶς Ατὸ οἱ οδί, ἴΐθπὶ (οχη 880 

αὐτὴν) Ὑῷ “ΟΡ 501 ἃ] τῶι Ρυὶ δἱ .. ς (ΞΞ 6 52) καὶ ς. ταΐῃ τῆι 81 

Αμπᾶδ οἱ 

9. διδω ο. Α΄ (νΕ οορ 8] Ρτὶ αἱ ἀαδο) .. ς 49. διδωμε 6. Β 8] ξοτγῖθ Ῥ]δὺ 

Δι άοπιη Ατὸ οἵ οδὲ (βυγ 8] 40) } ἡξουσιν (67 6. Α0 415.. ς ἥξωσι 6. 

Β 8] ΡΙῈΓ Απάοπιῃ Αγο οἱ εδί [ προσχυνησουσε! (6) ες. Ασ δ)8 ..ς 

-“Ὁσωσι ὁ. Β 8] Ι6Υ Απάοιθῃ Ατϑ οἱ οδί [ γνηῶσιν ᾿ς. ΑΒς εἴς... Αἱ ῥϑυς 

ΤΙΒΟΗΈΕΝΌΟΒΡΕ. Ν. Τ. ΕΑ. 1. 99 Β 



610 ΑΡΟΟ. 8, 10. Νοχηδῃ πονδθ Ηἰθγπβϑίθγα. 11. δα 1,δοάϊοθμοι 

πησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, καγώ δ: 
’ὔ 3 » “ -. - - [4 Ἧ 2 

τηρησὼ ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσϑαι ἔπι 

Ν᾿. οἰκουμένης ὕλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς Ὡ 

ι. 11 ἢ ἔρχομαι ταχύ" κράτει ὃ ἔχεις, να μηδεὶς “λάβῃ τὸ» στέφανον 

Ἢ σου. 19 ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῦ μον, 
“Ἐπ, α. χαὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τῶ 

ϑεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ ϑεοῦ μου, τῆς καιρῆς Ἑ 

τ: θουσαλὴμ ἥ ἐαεβραινοῦσα ἔχ τοῦ οὐρανοῦ απὸ τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ 

“τὸ ὄνομά μου τὺ καιτόν. 1ὃ Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
3, τι εἰς λέγει ταῖς ἐχκλησίαις. 

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν “Ταοδιχείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδι 
οὐδ ῖς λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληϑινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεας 
3,3, εἰς τοῦ ϑεοῦ, 1Ὁ Οἷδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστύς. 

ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός. 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὗὔτι 

ζεστὸς οὔτε ψυχρύς, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ σεόματός μου. 17 ὅτι 
λέγεις ὅτι πλούσιός εἶμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ 
οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἔλειρὸς καὶ πτωχὸς καὶ 

-σονταῖι Β. -σωνται 8. -σὴ (18 14. οἱ Ῥυὶ 40:66) .. δοίδτιξ Ὑρ; ΘῸΡ δγτ] 
Ο}υ90 ἐγω 6. Β 4137 Ατο οἱ οδί Ρυϊ 

10. οτε... Α καν (88. Δγγ καὶ οτι) 

11. ἐρχομαε 6. ΑΒΟ 4138 81 [0] 8] τῶι) ΟΡ ΒΥΤ ΔΘ 84] ὈρΡΕῪ εοἰϊδὶ τπὰ ..ς 

(ΞΞ- αΡ» 8312) ρύδϑιῃ ἐδου ο. χηΐη τυ νρϑᾶ οἱ ἔπ ἀδχηϊὰ 1088 4] δοίῃ 
8Α] Βεά 

12. ναω (οἷ. ΟΥ εἴ0) .. ς9 1024. 1638. 1641. ἰΐεη οὐ ἃ] λα 6δχ δυύζογδ 
Ϊ ο 38. οπὶ ἐπ αὐτὸν Ϊ Β δὺ ονομία ὑγ Δα 8ες ἰγϑῃβι11 | καταβαίνουσα 
ο. ΑΟ δἰ8 δὸ ρὶατὶρ.. ςθ (ξες 6Ὁ 852) -βαινεε ὁ. Β ἃ] Ρ] Απᾶοσοι Αχο οἱ 

οδί ] ἐκ .. 8139 πᾶς Αἴ οἵ οδί απὸ | μου οχίσ... Β 8135 Απᾶβ εἱο δοπιὶ 
Ατὸ οἵ δὶ Οἵ (ΑΥΤΆ ΘῺ 6γι8) 

14. ἐν λαοδικ. (ΛΟ -κια) α. ΑΒΟ 8120 ρρῦτ ἔϑια Παοάϊοίας εδοζεδίαο (αἰ να 
τὴ} γῈ] ἐσοῖ. ᾿ιαοά, (αἰ ῬΥΙ) πὶ Υῇ ΒΥΤ ΘῸΡ 8] τῶι ρὑρἷδὲ. ς (Ξε Ὁ 81) 
λαοδικεων ροδβὶ ἐκχλ. 6. [6δὲ ῥδο ] καὶ (0 3. κ, ὅ, 816 δΥσ' Ασιᾶβ ὁ) αληϑ. 
.. 818: Ἐλυδίϊῃ ΕἾ» οτὰ 

1δ. οφελον (Β ὠφ.) ἅ8ᾳ ζεστος .. Α 47. οἵα | ἧς 6. (Β εἷς) ὁ 4] Ρ] Αηάοκια 
ΑΥϑ οἱ εδἱ.. ς (ΞΞ Ὁ 82) εφῆς 6. τα ταῦ 

16. κ᾿ οὔτε (41) ἔογϑϑῦ οὐ) ζε. ο. ψυ. 6. ΒΟ ΔἸ57 ΘὺρΡ ΒΥ ΔΙΓ Απᾶοιῃ Αχὸ 
εἴ οδὲ ὅ4]ν... ς (-Ξ Α"ν 52) 1ωπ κ. ο. ψυ. ο. ζε. ς. Α 8] ρὴ νῷ αἱ... 10. 
τὴ ΔΙ" δοίμαιγ Ῥγὶ 8313 ὁτὴ 

17. οτι 8566 ὁ. ΑΟ 8] Ρ᾿] νῷ 84] Απᾶθ Αγὸ οὲ οδέ Οοσουβ Βαὰᾶ... (09 ὁ. 5 413 
τη ν ΙΧ Αηὰδ οἱρ ΟΥΡ 4] [ οὐδὲν (6) ε. Αο 13... ς ουδενος 6. Β Δ] 
ΡΙΘν Απάοπιπ Αγὸ οἱ οδί [ ὁ 866 6. ΑΒ 8] Ρ]0830 Απὰδ (δ οχὴ χ, ὁ ελ.) 



Ἔορίαϊ. Οδδιραῖο ἀοτηϊπὶ. γοχ δὰ οβύϊμπαη. ΑΡΟΟΌΟ. 4,1. ΟἹ 
ἘΟΡΈΡΕΣΘΕΙΝ ΠΤ ΒΒΝΦΕΥΘΟΕ ΝΈΑΝ 

Α 

τυφλὺς καὶ γυμνός, 1δ συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι χρυσίον παρ᾽ 
ἐμοῦ πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἕνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἕνα 

᾿ 4 4 -. ε » ὔ - ’ ’ - 
σεεριβαλῃ καὶ μὴ φανδρωϑῇ ἡ αἰσχυνὴη τῆς γυμνότητὸς σου, καὶ 

’ 3 - 4 

κολλύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὁφϑαλμούς σου ἕνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὅσους τ ιὸν δ᾿. 
α Α : . ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω᾽ ζήλευξ οὖν καὶ μετανόησον. 20 ἰδοὺ 

Α ᾿ Α - » 

ἕστηκα ἐπὶ τὴν ϑύραν καὶ κρούω᾽ ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μοῦ "σαι δ, 5. 
Α 3 δ Α ’᾽ Α 5 ’᾽ , 2." Ἁ ’ 

καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω 
3 - ),." - - - 

. μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 21 ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καϑίσαι Μι 19, 58. 
μετ᾿ ἐμοὺ ἐν τῷ. ϑρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάϑισα μετὰ 

- ’ - ’ - ξ « 3 ᾽ 

τοῦ πατρὺς μου ἐν τῷ ϑρόνῳ αὐτοῦ. 22 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 3, 1: εἰς 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Ιν. 

- Υ  » - “- 

1 Μετὰ ταῦτα ἴδον, καὶ ἰδοὸὺ ϑύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, 
.- νι ε ᾽ Α»-» ς ῆ , »,,»᾽. “ 

καὶ ἡ φωνῇ ἡ πρώτῃ ἣν ἥκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, ι, το. 
τ Α , ε “ὦ ᾿5 

λέγων ᾿Ανάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσϑαι μετὰ ταῦτα. 1» ν 33, ὁ. 

Ατὸ δὲ οδῦ... ς (ΞΞ (Ὁ 512) οἵω 6. ὁ 84] δογίϑ ρὰ Αμὰρ | ελεενος ς, α΄ οἱ 
αἱ νά γ 4] (:: οὔ Επυδβῖ. 1]. Ρ. 1216, 68. ὅτε δὲ τὸ ἐλεεινὸν καὶ ἐλεινὸν 
τρισυλλάβως ἐλέγετο παραδεδώκασιν οὗ τεχνεκοί. Ἰΐοτα Απίϊαιί, ΒΕΚΚ. 
Αῃ. ν. 92, 9. ἐλεινὸν ἀντὲ τοῦ ἐλεεινόν οἷς. 146 ὑΙυγα δίθρῃ. ΤὮΒΒ. 

ΒᾺ ἐλεεινός) .. ς Τὼ 49. εἐλεεινος 6. Β 8] σοζίβ ρῃ]6ὺ 

18. χριυσ. πα. ἐμ. ο. Β. 8] Ρ] 829 οορ Ατὸ οἵ οδὲ.. ς μὴ σ᾿. ἐμ. χριυσ. ο. 
ΑΟ Αἱ ρὶ νᾷ 8] Απάβ δἱρ Ρεΐ ἃ] (:: δυιθῃάϑιῖο ταδαϊ δβίδ) (813 Απᾶθ οτὰ 
π. εμ., οἷ. απίθ αγορ. ροηίίατ) [8 ἐκ πυρὰς | Β 8] περιβαλλὴ ] κολλυ-- 
ρθι0»" 6. Β (κολυρ.) ὁ 8130 ΑΠΔΡ οἰδ Ατϑ εἰ οδὲ (νε οἷο οοἰἴψγίμι) .. ς ἸζὩ 
κολλουρ. ὁ. Α 8] Ρπὶ Απάδ (εἴ. κουλουρίον [6 οὅ. 60}] δἰ δἰἰίον 160) | 
ἐγχρίσαι ς. ΑΟ 8416 Απάδ., Β 8] ἔεγϑῦ Αηάδ Ασϑ οἱ οδΐ ἐνα ἐγχρισὴ (Β 
-σει) 8. -σῆς .. ς (ΞΞ 6 52) ἐγχρισον ς. τιΐ νἱχ τι Απὰρ (τὰ νῷ 507 

οΟρ 8] ἐπιιησο). Ῥτδθίογο 10. 87. δὰ ἀ ἐσε 

19. ζηλευε (6 6. ΑΒΟ 8] ἔοτοϑδ Απᾶς Ατὸ οἵ οδῖ.. ς ζηλωσον 6. ταΐῃ 
ρα Απαᾶ οἷν 

20. ακουσῆη τ. φ. μ. και .. ΟΥ̓ ΗΙΙ ΑἸ οπιὶ | καὶ εἰσελ. ς. Β Ὁ] ρ]υ.855 815" 
Απάδσ,ς (ΞΕ αὐ ΐ 52) μη οἵα καὶ 6. ἃ ἃ] οοσίβ μὰ Οὐ Μδο ΕΡρ ΡῈ 785 

Αμάδ 6ἐΡ Αὐτϑ οἱ οδὲὶ (ηθ6 ἔδσα νν οἱ ρρὶδὶ ὀσχρυίμ) 

ΙΝ. 1. δον (Β -ον) ο. ΑΒ... ς μη 49. εἰδ. ς. τηῖη οσογῖθ Ρ]6Γ | ἡγέώγμ. 6. 
Α αἱ ρὶ Απάδ οἱρ (εἷς 8, 8. νἱχ ὑπ ῥτδβῖοσ Απὰ)... Θ᾽ 82 1 (ὃχ δγ- 

ΤΟΥ) ἀνεωγμ. δ. Β 8] μὰν Απηᾶὸ ΑΥϑ οἱ οδὲ | λεγων (οπι 1ὅ.) ο. ΑΒ 813δ 

Απάδ... ς (Ξ:6ΘὉ 82) λεγουσα 6. πυΐῃ Ρ] Απάβδ δὲρ Ασϑ οἱ οαἱ (οι. καὶ 
λεγουσῆὴς 165)  αταβα οἱ ἅ οΣ. Β 4] υἱ νάτγ οπη Αβάοτηῃ Αγ οἱ οδί .. 
μι -βῆηϑιε οἱ οσα ς. ἃ | ῃ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα εὐθέως 

395 



619 ΑΡΟΟ. 4,2. Αροτίξαν ἐμποδίση οδο] οδύθ. δὲ ἰβγοῦῦι 

Ἐκ, 36...) ύϑέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι᾿ καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οἱ. 
ανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν ϑρύνον καϑήμενος, ὃ καὶ ὃ καθήμενος ὅμοις 

ἘΠ: φ δι Ν ἷ ᾿ Α ’, Ἶ μι ᾿ ’ “-᾽ » σ 
ἴθ, 1. φράσει λίϑῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυχλόϑεν τοῦ ϑρόνου ὄμοις 

’ - ᾿ 

ὁράδει σμαραγδίφῳ. 4 καὶ κυκλόϑεν τοῦ ϑρόνου ϑρόνοι εἴχοσι 
νι, ι6. τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς ϑρόνους τοὺς δἴκοσι τέσσερας πρεσβυτέροις 

΄ ’ 3 « ’ « δ᾿" ᾿ 

8,4... καϑημένους περιβεβλημένους ἔν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἔπι τᾶς χὲ 

φαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. ὃ καὶ ἐκ τοῦ ϑρόνου ἐκπορεῦ 
δ. ᾿] Ἁ Α Ἁ Α ΓᾺ Α « Ά 

εὐ οΡται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί καὶ ἑπτὰ λαμπάδες εν 
Ἁ ’ - . 4 ᾽ -“ 

5,6. ρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ ϑρύνου, αἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
“πὸ ν.,»ν “- ἰ « , « ’ « , 

«εὐ ἢ, θεοῦ" Ὁ χαὶ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ὡς ϑάλασσα ϑαλένη ὁμοία χρν- 
[ ᾽ ᾿ Ά .- ΄-ρ 

ἈΚ ΝΝ στάλλῳ᾽ καὶ ἐμμέσῳ τοῦ ϑρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ ϑρό»ου τέσσερα 

2. εὐϑέεως (815 δΔὰἂὰ δὲ) ο. ΑΒ 4139 δὰ ἴὰ Αγ] 11}055.6: 4] βυγν Ρυὶ Ηἴοτ αἱ 
..ἷς (6099) ρῬγϑοια κχαὺ 6. τηΐῃ ρμἱ νυρϑᾶ 4] (βεἃ δοὸρ 0] οτὼ ει...) Απᾶάθπι 
Ατὸ οἱ οαἱ Βϑὰ | ἐπε τον ϑρονον (Θ΄) Ως. ΑΒ 8135 Απιὰδ Ασὸ οἱ εδὶ.. 
ς ε. του -νοῦ ς. τη ἢ] Αηἀ οἱ 

8. καεο καϑημι. 6. ΑΒ ἃ] 88. τὴιι νῷ ΟΡ ΒΥ ἃ] Ριὶ Ηΐον.. α΄ ς. Αἱ 
ΡΙ 8809 Δοίμυν ΑΥΥ δτῖὴ 815 Απάοτοῃ Αγο οἵ οδί, ἰΐοτα πέ νάϊν Ὑ]ο. Ῥγδο- 

ἴοτοα ς (ΞΞ- Ὁ 32) δὰἀ ἡν Ἂς. τπαΐη αἱ νὰϊν ρϑῦς Υῷ 60} ἰδῆ: οσὴ 6. ΔΒ. 
᾿ ΔΙ Βγγ (ἰἴοτὰ αὺϊ βίτηα] κ. ὁ κ. οἵῃ) [ σαρδιω (Β 81ὅ ῥγϑϑίω σμαραγδὼω 
κα 6) ας. ΑΒ 8] Ρὶ Αηάοχῃηῃ Ασὸ εἱ οδὲ.. ς (Ξ- (Ὁ 82) -- δενω ο. ταὶῃ τὰ | 
ἐρυς.. Α 28. ΔΕ δστὰ ἐέρεις | ομοιος Β66 6. Α 8Δ]δ.. Β 8139 Αγο οἱ οδί 
-οιως (6) .. ς9 (Ξ-ς Θ᾽ 53:2, βεὰ 6) -οεα 6. παΐῃ Ὁ] Απάσοτσμῃ ! ὁρασει 
σμαρ. .. Β 8159 .σις - δινων 

4. Βὶ ἃ] τὴ ΒΥΣΟΤἿΩ καὶ ρυ Ϊ ϑρονοι.. Τῇ -νοὺυς (εἰ αὐΐάοΣη θα τοίη ρβεγ- 
νδῖο τεσσαρὲς, Βεαἀθά πιδὶ ἀ6. 800 οἀϊάϊ τεσσερας) 6. Α 413 Απάὸο | εν- 
κοσι ὈΪδ ς. Α ἃ] ρίὰ Απάϑ οἱ Αγ οἱ οδῖ.. ς (Ξξ αῦ 52) δἂᾶ και «. πηΐπ 
αἰ νάϊ ρα (Β 8] τυ Αηάὸ χδό  ϑροόνους 6. ΑΒ ἃ] ἔεγοϑὺ γν ἔξυθ Ἵπμῃ 
Απάοπ Αγ οἵ οδῖ ρρίϑι, ς (ΞΞ- 6 52) δἀὰ εἰδον 6. [68 ῥδυο ( τοὺς 
86ς 6. Β 8] Ἰοηρθ Ρ] Απᾶθ Αγϑ οἱ οδ.. Ὁ 52 ῇ οἵὴ ὁ. ἃ 81}6 Απὰάδ 
ΟἿΡ Ὶ εἐκ. τεσσ. Ὦ. 1. 6. Β 8] ἔδοτε οχγηὴ ΥΥὐ υἱ ναϊΐγ ΟἿ ΡΡΒΎῪ οὐδὲ 1. 
διιΐθ ϑροόγοὺυς ο. Α 415. Ῥγαοίθσεδ τεσσερας 6. Α.. ς 49. τεσσαρας ο. 
Ἰηἶπ σατία ὑ]6γ (Β κοῦ) [ἐν 6. Β 8] ἴοσϑ οὔ ΑΠΔΡ οἷδ Αγ οἷ οδῖ... 18 

Οχὴ ς. Α 38. Απᾶβ | ἐπι τὰς 6. ΑΒ 8] ρῥ] νν ρ] ἀπάοταιυ Ατὸ οἱ οσδὶ ρρἰδ' 
.« ς (ΞΞ 6Ρ 52) ῥσγδϑῃὶ εἐσχον 6. τηΐῃ τὴ (οοΡ ἐχοντας) 

ὅ, φων. κι βροντ. α. ΑΒ ἃ] Ρὶ] νυ υἱ ναϊγ οἵη ὑρϑτ οὐδὲ, ς (ΞΞ 6Ὁ 8:) 

βρ. κ΄ φων. ας. ἴο8΄ ραγρδὰς [ ἐνωπ. τ. ϑρον. 6. Α 8] βαῖ τὴιι γν [676 ΟἿηὴ 
Αμάϑ 6ἐρ ρῥρίαις, ΟΝ 852 κἀὰ αὐτοι! 6. Β (ΒΌρρ]εῦ ϑρονου δίιρογ αὐτου) 
8180 μγὺγ Απᾶὸ Ατὸ οἱ οδί (41) ρϑὺῦς δἀὰ οἷ. ν. 8.) αὐ εἐσιν .. [ἢ 

α ἐστιν ς. Α τὰ ς. Α 8] Ρὶ Απάβ 6(Ρ.. 609 ο. Β ΔΙ53 Απᾶθ Ασ οἱ οδί 
θ. ὡς 6. ΑΒ 851 νρ σὺρ ΒΥ ἃ. Αηᾶϑ Αγϑ οἱ εδὶ ρρίβδί μη... ς (Ξ-Ξ Ὁ 3:) 
Τὴ 6. τηΐῃ πηῦ ΔΙΡ 8] Απηᾶϑ οἱ Ῥυΐ Τίς [ ἐμμέσω 6. Α.. ς 1, 49. ἐν 

μέσω 6. Β 8] ἐογίθ 01]16γΥ. ὙΊἀ46 βυρτδ. τεσσερα ο. Α .. ς -σαρα ς. Β 8] 
οογίθ Ρ]ογ. θὰ υ. 8 | Β ἐνπροσϑ. 



οὐμὰ ΧΧΙΝ ργοβογίοσγιβ οὐ ΠΥ ΟΒμδσυρία. ΑΡΟΟ. 4.10. 0618 

ζῶα γέμοντα ὀφϑαλμῶν ἔμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν. 1 καὶ τὸ ζῶον 
τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ 
τὸ τρίτον ζῶον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον 
ζῶον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσερα ζῶα, ἕν καϑ᾿ ἕν 
αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, χκυκλόϑεν καὶ ἔσωϑεν γέμουσιν 

ὀφϑαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες 
“ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ ϑεὸς ὁ παντοχράτωρ ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ 
ἐρχόμδνος. 9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴ» καὶ εὐ- 
χαριστίαν τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώ- 
σιον τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν 

7. ἐχὼν ο. ΑΒ... ς [μη 49, ἐχον 6. τηΐπ σογίθ μ᾽] 6 τὸ προσωσ. 6. Α Δ] Ρ] 

Απάδ,, 5. 8117ν (εχ Απδβϑ) Απὰρ οἷς Ασϑ οἷ οδί οἵὴ τὸ [ἰ ὡς ανϑρωπου 
ς. Α 818 νρ (φιαϑὲ λοπιϊηἶ8) 41 Ιτἱὶ Ῥυὶ (813 φιαϑὲ λιαπαπαηι) ὶς (),ἀούετα 
δἰηιΐίζετα λοπιϊπῖ), ἰίθπι ΟὉ 52 οὔΐββο ὡς ὁ. Β 4131 (ϑυηΐ ἰἰάοτα ἔδγο ααΐ 

τὸ οτὴ) 815 [τᾶν (εχ Απδβί) Απὰρ οἱ Αὐτὸ οἱ οδὲ... ς (ΞΞ 6 32) ὡς αν- 
ϑρωπος «. ταῖπ μὰ Απάϑ | Β 415 Απᾶς Ατϑ οἱ οδὲ οτὴ ζωον οχίν | σε- 
τομένω ς. ΑΒ 8115 οἵ ρ}ισὶ Απάοτθῃ Αχο οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ- 6" 82) πετω- 
μένω α. ταῖῃ πὖ να γ ΡΗ] 1Γ 8ἃΡ Απαϑίδβ ἱ- 

8. τα ὁ. Α 4] ἔοσοθ Απᾶάς, ς (ΞΞ ΟΡ Κ2) οἴῃ 6. Β ἃ] υἱ ναΐν βδὶ τὴι 
Απάδ οἱρ Αὐτὸ οἱ οδὲ [ χαϑ ἐν αὐτων ο. Α 415 νν ἴοσθ οἵη ἀπάοτῃ 
ΤΊοΝ, ἰΐθπὶ (6) βὶπθ αὐτῶν Β 8139 Ατὸ οἱ οδί ρρὶβί δ]ΐᾳ... ς (ΞΞ- 6} 52) 
καϑ' ἑαυτὸ ο. ἰοδί ρϑυο [ἔχων 6. Α 8}8 818 1ἴϑτὰ ΟὉ ΚΖ Τῳἢ ἔχον ὁ. Β 
αἱ ΡΙ5320 Απάοτοπ (5646 ρχϑϑιῃ ἐστως) .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) εἐχον» 6. ταί Τὰ 
Ατο οἱ οδὲ (6θϊ. ἐσχον, ἔχοντα 166) Β ανα πτερυγων καὶ ἐσωϑεν .. 
Β 816 ρρἰδὶ δ)]ῖᾳ ῥγϑϑίῃ καὶ εἐξωϑεν Ϊ γεμουσιν 6. ΑΒ 8] ἔεγοῦ νρ' 8] 
Απηάοταη Ατϑ οὗ οδὶ ρῥρίδι, ς (ΞΞ Ὁ 52) γεμοντα 6. ταΐῃ τὴ Ϊ λέγοντες 
6. ΑΒ 8] ἔογοϑθ Αηδοτὴπ Ατὸ οἱ οδὶ Ρυΐ δ]... ς (ΞΞΞ Ὁ 532) -ντὰ ὃ. τηΐη 

τοὰ [γιὸς ἴοΓ 6. Α 8] αἱ νάϊγ Ρὶ νν αὐ νάϊΐτ οὐγη Ερ 945 Απάϑ οἱ Αὐϑ οἱ 
οδὲ Τοτί γιο Ηἰδσ δ] τῶι... Β 8] ρ1υ829 ἀπάς πονῖθ5 (οὔ Πδτὰ: τὸν τρισ- 
ἅγιον ὕμνον ἐν ταῖς συνήϑεσιν εὐχαῖς τρέτον φαμέν), 8418 ΒΕΧ168 Ϊ ὁ 
ϑέεος.. 416 ΔΥΡ 581" ΕΡμ848 (4101 ογ) Απᾶϑ σαβαωϑ' (ΕὉ}]ρ} αἴτᾳ 6οη}6) 
]κ. ὁ ων .. 813 οὔτι, 414 11ρ8“ Ἐρδιδ45 Αὐὰρ οἷο ρρἰδιῆ 9 ὡν κ᾿ δηίθ ὁ ἣν 

9. δωσουσιν ς.Α ἃ] Ρτὰ Απὰϑ 6ἰΡ, ἰΐθιῃ Β δ᾽ ὅδωσωσιν .. Οδ΄ δωσε ο. ταί 3] 

(41 οἱ. δωσε.) Απὰς Ατὸ οἱ οδὲ [ ἃ εὐχαριστειας ] του ϑρονου 6. Β 8] 

αὐ νὰν οἵ Απηᾶάοταη Αγ οἱ οδῦ .. ἴῃ τῷ -γῶ 6. ἃ 

10. εἰκ. τεσσ. 6..Α 8] τὰ Απᾶοπιπ Ατο δὲ οδί, ἰΐϑιω Β δὶ τὴι κδ΄ .. ς (ΞΞ 

ΘΡ 82) 6. καὶ τ. 6. τοΐπ τυ  προσκυνησουσιν (εἴ. ς9 ΟὉ 852) 6. ΑΒ 8] 

ὈΪδον 8.1 δ] (βοὰ νῷ αἀονταδαπὲ, ἰΐϑτη δῖοι νρϑά [ποι ἐκ] »τοσΐἀεδαπὲ οἱ 

ρΡοβὲ [δορὶ δ1ὶ ἴα 81] πεϊξέοδαπέ. Τέοτὰ οορ φγοοϊἀεδαπὲ, αἀοταδαπί, ἀεροπε- 

δαπὲ) Απᾶάοτωπ Ατϑ οἱ οδῖ.. ς. προσκυνοῦσι 6. 91."" Δ]  βαλουσιν (οἷ. 

ἜδΙ1, 10. 
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᾽ - ’ » « [4 ας ., 

5, 15 κ. ἐνώπιον τοῦ ϑρύνου, λέγοντες 11 "μίξιος εἶ, Ο κυριὸς καὶ 0 ϑὲος 
ς “- ΞΨ ᾿Ὶ »Ὸ Α ᾿Ὶ ᾿Ὶ 4 4 ’᾽ “ ν.φΦ 

τ, 4. ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δύξιι» καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὁτι σὺ ἔχ 
Α ἤ - Α ᾿Ὶ “ ΑἉ ,ὕ 

τισας τὰ πώντα, καὶ διὰ τὺ θέλημα σον ἦσαν καὶ ἐκτίσϑησαν. 

Υ. 

- Α Α ἂῳ, 4 ΠΣ ͵ 

τὐλὲ : 1 Καὶ ἴδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ ϑρύνου ῥἐ- 
᾿ ο ᾿ ) Ξ 

βλίον γεγραμμένον» ἔσωϑεν καὶ ὄπισϑεν, κατεσφραγισμένον σζρα- 
- ς ’ 2) ΝΩ͂Ν μή ᾿ λ 2 " , 9 - ὭΣ 

γῖσιν ἑπτά. Ὡ καὶ ἰδὸν ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγαλὶ 
ΤΊ. ἄξιοο αγοῖξ ὶ λί Ὶ λῦσαι τὰ ἃ ὑτοῃ" 'ς ἄξιος ανγοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τας σφραγῖδας αὐτοῦ; 
« ᾿ 2 4 2 4 » - 2 “- )φὼλ 95. νἉ - “- 3 λέ ’; 

15. ὃ καὶ οὐδεῖς ἤδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπι τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω 
“- - 3 -- ͵ ᾿ ΑἉἊ 

τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον» οὐδὲ βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἐγὼ ἔχλαιον 
ΡΣ κι : 4 ΕΣ ς ᾿ Π κὲ “- ᾽ .34 7 

πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὐρέϑη ἀνοῖξαι τὸ βιβλέον οὔτε βλέπειν 

ς9 ΟὉ 8.) α. Α ἃ] Ιοηᾷθ μ}ὶ]ὶ τν Ρὶ Αμὰρ εἱδ Ασὸ οἱ οδὲ.. ς βαλλουσι ες. 
Β ἃ] ἴογϑῖῦ Απαδ 

11. οχυρ. καὶ (ρτο 1εἷ8. δ᾽" Αμὰρ κυριε, ᾿ἰάθτα δῇ τβ ΟΡ στὰ δοίϊι διϑ 
813. Αηᾶϑ ρρἷδῖ οἴη χαΐ) ὁ ϑὲ. μι. 6. ΑΒ Ἀ] ρ] 580 φτὴ ΒΥΥ 8τΡ Απὰξ 
Ατο εἵ οδὲ Τμάοτγϑῖπ ἃ Δα ΓΥΒ 11,38. (Ἰἔρθτη αὐἱ κυρεε βίπθ καὶ): Βα οχ δῖ8 
Β 4133 βγγ 8ΔΥΡ Απᾶὰδ Ατὸ οἵ οδὲ Ττῃάογϑίπά (ῃοῃ ἰΐθι Α 4] ἔδσ 9 νυρ οὺρ 
Δ] τῶ Αμᾶδ 6ἐν μη 81) Δα ἃ ο αγιος .. ς κιριε ς. τηΐῃ αἱ ναΐτ ῥδπο (8166 ἢ 
τὴν δυναμιν «. Τωπὶ οπὶ τὴν ς. Α Ϊ Β 4}11 Απὰρ εἰθ Αγ οἱ οδὲ οἵη ταὶ 

Α δια ϑελήματι σου ] ἤσαν (Β 14. 88. ῥταδῖη οὐκ; 36. οπι ησ. καὶ) ἐ. 
ΑΒ 8] ἔδυ γρ ΤῸ} ΒΥΓ7 8] 4114 Ατὸ οἵ σαὶ Το. Ἀ]α νοσβίοι δ΄" ἂρ Ρυγίπι 
(ἴρ86 ΡΥ δέ εα ροίεοκξαΐε ἔα ἤαφο ϑιιπὲ σοπδίϊια) .. ς (ΞΞ ΟΡ 532) εἰσι ς. 

τοΐῃ τι 8] 8114. Απάοιπη (ΑΠὰΡ ἅττῃ ἐκτυσϑ', κ. εἰσ. Α Οἵ κ. ἐχτισϑ. 

Υ. 1. δον 6. ΑΒ... ς ἴωπ 49. εἰδ. ο. τοῖῃ οὐγίθ ρ]6γ. Ἰΐθιῃ ν. 5ᾳ | ἐσωϑ'. κ. 
οπισϑὲεν ο. ἃ ΔΑ] γπὶ δΥγ Οὐ (868 νϑὺ τη88: δ] 10] ἐμπροσὥῦθ. κ. οπισϑ. 

Εγρὶρὅϑ0 ΟγΥρ (- γείγο) .. ὕὑτὸ οπισϑ'. α΄ 82 εἐξωϑὲν 6. Β ἃ] Ρ] 530 Απάοπια 
Ατὸ οἵ εδΐ Οδϑο (,, ἑρμηνεία Οἰκουμενίου“ Ἰηβεγτία Απα8), Τέδτη 7γοτίδ (δι 
“)οταϑ) νῷ 81] Ὁ] ρμρἰ δὲ τηὰ 

2. ἕν ς. ΑΒ ἃ] μ᾽ υ880 Οτοδά ΑΠΔΡ οἰ Ατο οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ, ΟΡ 82) οἱὶ ὁ. 
τηῖη ρῃ Οτϑῦ Ερὶρηὅδο Απὰδ, ἰΐοπι νῷ οἷο [αξίος 6. ἃ Αἱ ἔογε 9 81" Οἵ 
Ἐρίρμῦ80 Ογίπες ς (Ξ- 6055) ργϑθτη ἐστιν 6. τηΐῃ τὴ νρ 84] Ρχὶ 8], 8 
4130 Αηάοτῃπ Ατα οἱ δσδὶ ρρἱδὶ Α]ῖᾳ ἰά6πιὶ δἀὰ 

8. ηδινατο ὁ. ΑΒ 8] Ἰοηρθ Ρ] Οὐ ἘΡῚΡἢ δ]... ἃ] Απᾶς Αστο οἱ οδὲ εδυν. 
ἱ ουρανὼ ς, Α 8] Ρ] νβ 4] ρπὶ Οὐ Ἐρίρῃ Απάϑ δὲΡ Αγ εὲ οδέ ΟΥὙρ Ηἱὶ 
Ρτὶ ἃ]... ἀντ: δὰὰ ἀνὼ Ὁ. Β 8138 δῸΡ Βὺγ δὺρ Αηάὸ (: ; οὗ Εχ 90, 4. εἰ 

8] τὴ) [ οὐδὲ ὈΐΒ ὁ. Α 8] Ρ] .. Β 8] ρῃῃ Οὐ Ερὶρμὅϑθ Απάοταῃ Ατῷ οἱ 
οδί οὔτε [ οὐδὲ ἰθγῇ ς. τηΐπ Ρ] .. ἴπ οὔτε ο6. ἰδ αὰ οὐτε Ὀἷ8 : ̓ἴϑηι (βοὰ 
Α οτὴ ἰοίστῃ ν. 84 ργορίθσθδα οὐτεὲ βλ. αὐτὸ ΡοίϊιιΒ δχίγθιωηδ νυ. απδγιὶ 
αύδιῃ ἰογιϊ ραΐϊαπᾶδ δβαμῦ) α 16. 
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αὐτό. ὃ καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι Μὴ κλαῖδ᾽ ἰδοὺ ἐνί. 
κῆσεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα Ζ!ανυείδ, ὁ ἀνοίγων τὸ 
βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 

6. Καὶ ἰδον ἐμμέσῳ τοῦ ϑρύνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων καὶ 

ἐμμέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέ: 
ρατα ἑπτὰ καὶ ὀφϑαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
ϑεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. ἴ καὶ ἦλϑεν καὶ εἴληφεν 
ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου. 8 καὶ ὅτε ἔλαβεν 
τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῶα καὶ οἱ εἴχοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 
ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιϑάραν καὶ φιάλας 

χρυσᾶς γεμούσας ϑυμιαμάτων, αἴ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 

4. ἃ οι ν. 4. [ ἐγω .. 8413 οορ ἃ] Οὐ ΕΡΊρη οἷν (Απάϑ οἰρ΄ καγω) [πολυ 
(60) ὁ. Β (πολιν) 8] ἔοσε 9 Απάοπιῃ Αγ οἱ οδίϊῖ, ᾿ξϑηι πιρζέμης νῷ 8] 
ΡὈΡ δὶ τηὰ.. ς πολλὰ ς. ταῖη πὰ .. ΟΥ Ατὸ οἵ οδιΐ ΗΙ] οσὴ .. ὁῸΡ ἃ] πολ- 
λον [ανοιξαν α. Β 8] Ρὶ γν ρΡ] Οὐ Ερὶρ 880 Αηᾶὸ Ατὰ οἱ εδὲ ρρ]βϑῖ τὴηὰ 
..ς (ΞΞ6Ὁ 52) δάὰ καὶ αναγνωναΐν ὁ. τηΐῃ ϑΥΙῺ 8] (β6 ἃ ΔΥμῚ 5813 ροβὶ 

βιβλ.) Απᾶδ εἰ οὔτε... 28. 41 Ατϑ οἵ οδῦ οὐδε 

5. ο λεὼν 9 0. ΑΒ 8] ἔογοθ Οὐ Ἐπ θηι7ῦθ Ἐπ ρίρῃ 194 Απᾶβ οἱὸ Ασϑ οἵ 
οἱ, ἰΐοτὰ νυν οἷς ρρίϑέ,, ς (ΞΞ- ΑΡ 52) δὰ ων 6. τηΐῃ νἷχ τὴ ΑΠΩ͂Ρ | 
δαυειδ, -υἱὸ, -βιδ οἵ δά ΜῈ 1, 1. [ὁ ἀνοίγων (6) 6. Β 8] ἔεγεδ (ΒΥΓ 
ΔῚΡ ἴρ86 αρογῖεῖ) Απᾶς ΑΥΘ δὲ οδΐ (θὲ. ο ανοιξας, ανοιξεν 166) .. ς πῃ 

ανοιξαν 6. Α Ἀ] ρα νβ 600 ἃ] Οὐ Ερ᾿ρ 8530 Αηὰϑ 6ἐΡ 8] ρρῖδὶ [ τας 6. ΑΒ 
Δ] ἴεσθλθ νν ἔβθσθ οἵππ Οσ ΕΡΙρΡᾺ Απάϑ δἰο 4] ΗΙ] 412... ς (ΞΞ- Ὁ 82) 
φγϑοια λυσαν 6. τα τὰ νρϑὰ ἀδηηϊὰ [1088 Απὰρ ΟΥρ Ηΐδγ δ] 

θ. και ιδον (118. Β; ς ὼη 49. εὐδι 6. τη1Π} ο. Β 8135 γν ὃ] πάρι Αγ οἱ 
οδὲ 1τἰῦ Ουρ Ῥυὶ δ] .. ς (Ξ- Οὺ ὅ:2) δϑὰ καὶ δου 6. Α (β6ἃ οἴῃ κ. εὐδον) 
αἱ ριη νρ (εἴ. εἀὰ ρΡ]6γ, ἤθη 1058) ἃ] [ ἐμμέσω ὉΪ8 6. ἃ .. ς πῃ 49. ἐν 
μὲσ. α. Β ἃ] οοτίϑ ρ]Ὲσ [ ἔχων ὁ. ΑΒ (41)... ς μὴ ἐχον 6. τηΐῃ δαγίθ ρ]δσ 

] ου 6. ἃ 8] ρῃ ἀπᾶρ... αδ' 49. ἅ 6. Β 418. (47. ατυνα) Απάϑ οἱὸ Ασ 
οἱ οδί Ϊ ἑπτὰ ο. Β 8] ἔδσθ οἵὼῃ Υν ρὶ ἀπάτῃ Αγ οἱ οδὲ 1σἷμὶ Ογρ 

ΕἸτιαΐο 4] .. ἢ οἵη ὁ... 13. διῶ" ΒΑΥ]" ἴὰ δοίΒ Τίοι ] πν. του ϑε. α. 
ΑΒ 8] ρὶ νν υἱ νάϊτ οὐ Απηάοταῃ Αγ δἱ οδί 1γτἷδὶ ΟΥρ ἃ]... ς (ΞΞ 6Ὁ 
5.2) τοι ϑὲ. πν. ὁ. ταῖῃπ υὐ νᾶϊν ραὺς [ αποστελλομένα ς. Β 8] Ρ] 0555 
ΑὨΔὰΡ οἱθ Αὐτὸ οἵ οϑδί, ἰΐϑιῃ (6 Ὁ) ρσϑδϑιηΐββο τὰ δ]... π απεσταλμενου 
6.4 .. 813 Απὰβδ ἀαπεσταλμενα, ἰίδτῃ ς ΡΥδθιλΐθ80 τὰ ὁ. τ ταῦ 

Ἴ. εἰλῆφεν α. ΑΒ (Δἀὰἀ τὴ») 81] Ρ] 880 τὴ" ἕὰ ΒΑΥ]" ἀθηιϊὰ 1ρ84 οἱδ' ἀυτὰ 
δοίμαϊν Αηᾶοπ, ς (6000) δΔἀἃ τὸ βιβλιον 6. ταΐῃ ρα δι" 11ρ85᾽ ἰοὲ 
ΟΡ 8] Ουρ Ρυὶ αἱ, ἰΐθπι ἃ] νρϑὰ Απάϑ δἰρ ᾿ϊια κλ ΑΥΘ οἱ οδί Βθά ροῃ 

ἴῃ δη6 

8. τεσσερα ς. Α.. ς τεσσαρ. 6. Β 8] οοτίθ Ρ]6Γ Ϊ εἰκ. τεσσ. -. Β Δ] κδ΄ ! 

ἐπέσαν α. Α 818 ρΙυτίθαδνο .. ς -σὸν 6. Β 8] Ρ] Απάοτοῃ Ατὸ οἵ οδί 

κιϑαραν ς. ΑΒ 8] ἔογαϑθ ΘῸΡ ΒΤ δούμυϊ ἀγαὶ δΥΘ Αμᾶδὴ" οἱ Ατὸ οἵ 

4,4. 

“6. 49,9 ε. 

, 17. 

1. 4. 4, δ. 
“ΖΔ80} 4, 10. 

4,8 86, 

14, 2. 



1, 6. 

Ἐς οἷν τ 

4, 11. 

Ἵ, 0. 

6160 ἌΡΟΟ. ὅ, 9. ᾿ Οεἰθυταΐας ϑθπὰβ 6 οϑημοῖβ οδο]οβενι 
---..... ---ὦ-.-.ὕ.ὄ 

. 9 καὶ ἀδούοιν ᾧδὴν καινὴν λέγοντες “ξιος εἰ λαβεῖν τὸ βιβλίον χαὶ 
"ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἡγόρασας τῷ ϑιῷ 

ἐν τῷ αἰματί συν ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ 
ἔϑνους, 10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς βασιλείαν καὶ ἑξρεῖς, καὶ βασιλεῦ. 

ουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 11 καὶ ἴδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν 
κύχλῳ τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων», καὶ ἦν ἡ 

ἀριϑμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέ 

γοντες φωνῇ μεγάλῃ “Αξιός ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν 
τὴ» δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν 
καὶ εὐλογίαν. 18 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης ἅ ἐστιν καὶ τὰ ἐν 
αὐτοῖς, πάντας ἤχουσα λέγοντας Τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρύνῳ 

οδεῖσί (βοάθοιι Ὁ τὸ δὲ ἔχειν τοὺς πρεσβ. κιϑαρας) ἨΠῚ (686 8348.).. 
ς -ρας ο. πηΐη Ρπὶ νῷ 8] πὰρ εἰδ" Αγ οἱ οδίδοπι (νῖἀθ δηΐϊβθ) ΟἿΡ 
Ῥυ 4] 

9. ἃ αδωσιν Ϊ τω ϑέω .. 4Υ]" σον Ογρ Εαρ (ἰἴοτὰ ναΐγ ἔπ σόϊ Απὰ 
ΑΥ οδὲ Ρυὶ) οβ. Ῥγδβίογθα ς 1υηϑὰ ποθ δἠὰ ἡμὰς 6. Β 8] Ἰοηρὸ ρὶ 

οοΡ (οπὶ τω ϑε.) Απάϑ οἱρ Ατὰ οἵ οδί Ογρ (οπιὶ τ. 8ε.), ρσγϑϑση ἰάδῃη δ" 

νν ρὶ Απὰς ρμρἷδὶ τὰ: οτῃ (6 Ὁ9) ο. α 44. (αὐ ἡμω») δϑί ἢ 
10. αὐτοὺς (οτι δστὰ 514)}) 6. ΑΒ 814 δὴ ([1ὲπὶ 8] ἂρ Υ 181) σῸΡ βυὺ βείῃ 

αἰ ΑΥΡ 5] 04 Αηάβ ΕἰΡ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 852) ἡμας ἐς. τηΐῃ νῷ (6. ἔα 4] Ρ}) αἱ 
Απᾶο Ατὸ οἷ οδῦ ῥΗ δῖ τὰ. Αἴαᾳιια ς ἴῃ δὰ τῷ ϑεὼ ἥμιν (813. Ιάδς 01} 
ς. Β 8] οὔ νν ρ] Αηάοταῃ Αγ οἱ οδὶ ρρὶδὶ του (βεὰ ΟΥρ Ῥεῖ ἃ] ροεὶ 

βασιλ. Ῥοη; δϑί υἷγ Παθοῖ ἐπ γέσπππι ἀδὶ, ρου βθ8 ϑασεγοίεϑ δὲ τερεϑ): 
οἵ ὁ. ἃ Ϊ βασιλείαν (60) 6. Α νῷ δορ Ογγν Ριὶ Εὰπὶς 1ἅδς 4] .. ς -λεις 
6. Β 8] οἵδ νυ ρ}] Απάοιηῃ Ατο οἱ οδί] βασιλευουσιν (60) 6. ΑΒ 41: εγγ 
ΔΥΡ 518 4. Απάϑ, ἰΐεη ΟὉ ὃζ2 -λευσουσεν 6. ἃ] ἔεγ οἷ δὴ ΒΑΧ] [0] 1ἰρ8ὅ᾽ 
ΟΡ Απὰρ εἰ Ατϑ εἱ οδίξοπι μρὶδὶ γηὰ.. ς (ΞΞ6 Ὁ 32) -λευσομεν α. ταΐη 
τῶι νρμϑά (οι. ἀδηιΐὰ 11μ85 5) 8] Ατϑ οἵ οδιϊχι Ρυὶ (γεσπαυίπειιδ) ΕἸΤτηϊο 

11. ἐδὸν 6. ΑΒ... φ μη 49. εεδ, ο. παΐῃ οογίθ ρ]ογ Ϊ ηχουσα ας. ΑΒ" δἱ ρὶ 
γῇ ΑΙ Ῥγὶ .. ΒΤ" αἱ ἔογϑδθ σὸρ βυγ Απάοπιῃ (ϑ6ἃ ποῃ Απἀβἴδν) Ατο οἱ οδἱ 
ΕῸ] ΟΔ88 (βοὰ νδγ 1η88) δαὰ ὡς [κυκλο 6. ΑΒ Α] ἔεσγοϑθ Αῃ ἀοτπ Αγ 

οἱ οδὲ... ς (ΞΞ6 82) κυκλοϑὲεν 6. τηῖη νἱχ τὰ [ς (ποῃ ςθ οἷς) οἵ χα: 

ν δα ἰδ κάδον ΕΧ ΘΥΓΓΌΓΘ; Βεἃ νρ 8] (ποῃταββ, ἰΐϑτη 8 ἴθ0 ἴῃ τῃηρ 
Βαθ61) ΕἸΣ Οδδ8 οἷὰ αἰδιαῦ, μυριαδ. και. Ῥτὶπι: δὲ ὁγαξ πιιπιθνις 
ἐογῖπι πιΐδέτα πιϊζδιηι εἰἰΐητιο ἱππεηιεγαδιίέιηι 

12. αξιος ς. Α (:: νάϊν δοάθηι ἴιτα τϑοϊρίθηαπι 6886 86 (οἱ 411] 580106- 
οἰδιαὶ 1 τὶ ποβίσ)... ς Τη 49. αξιον 6. Β 8] οογίβ ὑ]Ὲῦ [ Β 4135 Απάδ 
Ατὸ οἵ οδὲ (ἴθι Τπάογϑιυᾶ αἱ οἵ, τὴν ἰῃ Βαᾳ 8144) τὸν πλουτ. 

18. ὅ (413 ομ!) 6. ΑΒ 4139 [0] 8] Θ0ρ ἃ] Ατϑ οὲ οδὲ.. ς (6090) αἀὰ ἐστιν 
6. ταΐῃ Ρ] νῷ (σμας ἐπ σαεῖο 6δ|) αἱ Απάοτοπ μρ]δι} ἐπι τῆς (4132 οἴ") 
γῆς ς. ΑΒ 8] ἔογοϑῦ νρ Θὺρ Απὰρ οἷο Αγ οἱ οδί.. ς (ΞΞ "Ὁ 81) εν τὴ γῆ 
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4 “ { [ 

καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
Α - ω«- ΤΣ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ τέσσερα ζῶα λέγοντα τὸ 
2 ’ Α 

“μην, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 

Υ]. 
.ῊἫ» σ΄ ᾿ - 

1 Καὶ ἴδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγί: 
νι» 4 - 

δῶν, καὶ ἡκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος ὡς φωνὴ 
“Γ᾿ Δ» 4 

βροντῆς ἔρχου. 2 καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καϑή- 

ὁ. τηῖῃ Ρτὰ ΒΥ 8] Απάδ ρρ]δὶ [α (84. Αηᾶδ οσα) ἐστιν 6. Β ἂϊ οὶ] νῷ 
(εἰ φιιας διιπὲ ἴηι πιαγὶ δὲ φιαδ ἐπ εα [6 ἴῃ, 601) ἃ] Απὰρ Απᾶο ΚῸρ (δέ 
Ζιιας ἐδὲ ἴπ πιαγὶ οἱ χιιαφομπφιε, διιηΐ ἔπι θἴ8, οπι0}68) 41] (:: αι8δ6 Ι6οἰΐο 

Δ] πᾶ οδὺ ἃ ΘΟΥΥΘΟίοΓΘΣ; 4111 νΘΓῸ Οπλβογαηῦ αἰγαπηααθ, 4111 ἰδιέαπι ἅ 
απυπὶ ἰδπὶ ὃ ργϑθοθββίββοί)... 8138 βύγ ἃ] Απᾶᾶδ Ῥυὶ (δϑβ οχ; ΘὈ900 49. 
οἵη ἰδηίατμῃ α ὁ. Α Δ] ἔδτϑϑθ Ασὰ οἱ οδὶ [ παντας (418 Απάϑ μγϑϑῖῃ χάε, 
Β ΡὈγΆθιῃ σαντα [Δα τὰ ἐν αὐτοῖς ρμοτγίΐ 68] χαὶ) ὁ. (εξ. 60) Β 8] 
Ρἰυ83Ὁ (ὁχ ιἷ8β ἅπο οἱ. δηΐε τα ἐν αὖτ. δά α πανταὶ νρ (οπιηθϑ) Απᾶϑ 
ΑΥΤΘ οἷ οδὲ Ρυὶ Επὺὶρ Αἱ... ς ἴῃ παντὰ ὁ. Α ἃ] οογίθ ρῖὴ (βοα αἱΐᾳ δὰά 
και, δ] ργϑϑῖηῃ χαὶ)ὸᾳ πὰρ (ρογρὶϊ λέγοντα οτΐβ8ο ἡκουσαὶ Απᾶς (πανταἹ 
καὶ ἤχουσα λεγοντωνὴ) λέγοντας 0. Β 8] ἔΣΘ οἵη νρ Απᾶδ Ατγα οἱ οδὲ 

Ρεὶΐ δὶ .. α΄ [η -τὰ 6. Αἕ 13. νν αἱΐᾳ πὰρ (νίἀθ δηίθ, ἰΐδσῃ Απᾶς)[ τῷ 
ϑρονω (6. ΑΒ Αἱ ἴθγοϑ Απάδ,. ς τοὺ -νοῦ 6. τηΐῃ Ὁ] Τβάονϑίυ Αῃὰδ 
ΘἵΡ Αγὸ οἱ οδ [ καὶ (Α 813. 4" οἵὰ) τῷ αρρϑνὼ .. Θ0Ρ οἵη [ αἰωγὼν ὁ. ἃ 
Α] Ρ] νῷ “οΡ Βυγ δὶ Αμπάᾶξσ. Ρυὶ ΕἾ] δἱ .. 8 8]}83 δείμαιϊγ 5]8δ' 4 Αηάϑ 6(Ὁ 
Ατϑ εἱ οδὲ Τῃάογϑίυά δὰὰ ἀμὴν 

14. τεσσερα, τεσσαρα: αἱ ν. 8. [ λέγοντα (6}) ες. Β 4135 οορ Ατϑ οἱ οδὲ 
εἰς [μὴ 49. ἐλεγον 6. Α ἃ] Βδ[ ἴηι. νῷ ΒΥΓΥ δοίῃ δὺσ 8] Απαδ δ ρῥρίὶδί, 

Απάδ -γεν[τὸ 6. Β 8} Ρὶ Απαὰς Ατὸ οἱ οαῖ.. ς [ἢ ὁπ 6.4 8] τῶῦ Απαϑ οἵ 
[καὶ οὐ 5. ΑΒ ἃ] ἔογϑἑθ νυν Ὁ] Απηάοταμ Αγο οἱ οδί Οδβϑ᾽ . ὃς (ΞΞ6Ὁ 852) 
δαἂά εἰκοσι τεσσαρεὲς 6. τοῖι τὰ νρϑθά ἀοπιϊὰ δ] ΡΥ 4] ἐπέσαν «. Α ἃ] 

οογία μὰ ΑΠΩ͂Ρ οἵδ... Β 8] ἔεγϑϑθ Απὰϑ Ατὸ οἱ οδί -σὸν [προσέχυν. 6. 
ΑΒΟ 8] ἔοσεῦ νν ρ] Αμάοιμῃ Αγ οἱ οδί ρὑρὶδί τυ .. ᾿ς (ΞΞ6Ὁ 52) δαὰ 
ζἕωντι εἰς τους αἰωνας τῶν αἰώνων 6. τηῖῃ τὴῦ νρϑᾶ 4] Ρυὶ 

ΨΙ. 1. δον ὁ. ΑΒ... ς [μη 49. εὐδ. 6. Ο 4] οοτίρ ρΡ]οσ [ οτεὲ 6. ΑὉ 8] οογίθ 

ὑπ νν Ὁ] Αηάδ γί... 8 (ἰεδί Μαϊο) 4139 νς (οἴ. δπὶ αἱ, ποῦ ἀδιιϊὰ 81) 
Απὰρ εἰ Ατϑ εοἐ οδὲ Βαά οτι | ἑπτὰ ὁ. ΑΒ0 8] ἴδσϑθ νρ' ΒΓ Α] 8114 
Απάοιηπ Ατο οἱ οδὲ Ρχὶ.. ς (ΞΞ Ὁ 5.2) οπὶ 6. τηΐῃ ρπὰ ΟΡ 8] Βαὰ 
φωνή (ες εἴ. - νἢ) 6. ΑΒΟ 8] Ρ] 0580 Αηάδ οἱ6 ΑΥτὸ εἴ οδῖ... ς (ΞΞ 6 52) 

19, 4. 

“Ζεδοῖ 6, 1 δ. 

-γῆς 6. τηΐη πὰ (6. -νὴν, -γῶν Ἰ6ρ) [ βροντῆς .. Αἰ 815 (Ἰἴθτ γα Ὁ 
οτηΐθδο λὲ7. ργδϑοϑάβῃίθ) δα ὰ λέγοντος  ἐρχου (6) «. Α΄ 411} διὺ ἃ] 

Αγ Απᾶθο Αγ οἱ οδίξοιη, ς (ΞΞ- αν 82) δὰἀὰ καὶ βλεπε 6. ταῖν, ἱΐθιῃ 
ΟὟ 8:2 καὶ (415 οπι) δὲ ς. Β 8134 Απάοπιῃ ἱχὶ Αγ οἱ οδιίχι, ἰΐθτα νν μοὶ 
γὶς Ρὲ] 

ἢ. καὶ ἐδὸν (ας. ΑΒΟ; ς μη 49. ενδ.) ς. ΑὉ 8] Ρ] νν Ρ] Απάοιῃπ. Ο)θῦ ς, 



606353Ξ2Β ΑΡΟΘσ. 6,8. Αρηα ΥἹ οἷἱρ!}]α δβοι νὶξ: 1. νἹδέονίδαι Οἶν, 

»,κΑ4 Ἵ “- - “-᾿ 

μενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδύϑη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἔξη): 

ϑὲεν νιχῶν καὶ ἐγα νικήσῃ. 
ὃ Μαὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τῷ 

δευτέρου ζώου λέγοντος Ἔρχου. 4 καὶ ἐξηλϑεν ἄλλος ἵππος περ 
᾽ Α “- ’ » 5») 2.ϑᾷΜ.Ν"ᾳγ4Ἱ, 390. 7 3 “- -- Ἁ Σ» 

ρύς, καὶ τῷ καϑημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδύϑη αὑτῷ λαβεῖν τὴν εἰρηγὴν 

ἐκ τῆς γῆς καὶ να ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόϑη αὐτῷ μάχαιρα 
’ 

μεγαλη. 
- »»-ν Ὰ ᾿ - 4 [4 Ἁ “- , 

ὅ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρε 
του ζώου λέγοντος Ἔρχου. καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἔππος μέλας, καὶ ὁ 

Ἔε5, 1. χαϑήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Ὁ καὶ ἤκουσα 
φωνὴν ἐμμέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου δηνα- 

- - Ξ Α ν ᾿ 

ρίονυ, καὶ τρεῖς χοίνικες κριϑῶν δηναρίου᾽ καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν 

οἶνον μὴ ἀδικησῃς. 

Β 8133 ἀοπιά ΠΑΥ]" [0] 1 ρ80᾽ 513. 4 Αγ οἵ οδὶ Ρυὶ} αὐτὸν ας. ΑΒΟ 8] 
Αηαᾶλ"" Αμὰν εἰς Ατὸ οἱ οδὲ .. ς (ΞΞ6Ὁ 32) αἴτῳ 6. τηΐη ρῃ Απη δ᾽ 

Α Ο νιχῶὼν 

8. σφρ. τὴν δευτ. ς. ΑΟ 816 ρ]υτθαβνο ν᾽ ΟΟΡ ΒΥΥ 41] Δῃᾶς Ριῖ.. ς 
(ΞΞ "Ὁ 82) δευτ. σφρ. ο. Β 8] Ρ]ῈΥ δοί μα 8] Απᾶδ οὲρ Ατὸ οἵ οδδί Ϊ εἐρ- 
χου ς. ΑΒΟ 8] Ρ] δηὶ ἔὰ 8] βυγ (τὸ καὶ εἰδὸν ὑσὸ ἐρχου) .. ς (ΞΞ6Ὁ 82 
δΔἀὰ καὶ βλεπε ας. τηῖῃ πὰ Αἴ οἵ οδί, ἰΐδιη 81 δ]ῖᾳ Απάοσμῃ χα ἐδε, 
ἴΐοαι ναϑὰ εἰεἀἀ πὰ 60} ἃ] Υἱς Ρεΐ αἱ 

4. πυρρος «Σ. Ο αἱ Ρ] τῇ (γιυγιι8ὴ) Βγτ ἀϑίἢΡΡ 81 Απᾶδ δῖ Ατὸ εοἔ οδὲ Ρι 
ΑΙ] ..48 4126 ΘὸΡ Ατθ (αἴτᾳ ὁοη}ρ' οί 70) Απᾶάδ συρος α καὶ ἐνεωχαϑ.] 
αὐτὸν 6. ΑΒΕ αἱ ρὶ πᾶς Απάδοιῃ Αγ οἵ οδὲ .. ς (ΞΞ, ΟὉ 532) αὐτῷ (6. 
ταὶ τ Απάδ εἰν ἴχὲ [|Ὰ οἵχὴ αὐτώ (νᾳ εἰ ηιὶ δεάεδαὲ -- αίλης ἐεὶ εἰ; 
ςοπῖσα Ρτὶ εἰ δεάεπῖὶ - ἀαΐνπι 684): μΐπο [μη [αὐ΄όῷΔ.}]} ἐκ 6. ΒΟ Αἱ ρ] δ 
νᾳ (ἀδ) οορ ἀπάοτμ Αγ οἱ οδἱ Ῥυί 4] .. ς (ΞΞξ Ὁ 82) απὸ ς. τηΐῃ πὶ 
(5γν 41)... 6090 η οπὶ ἐς. ἃ δ" ] καὶ ἑνὰ δ. ΔΑ0 Α] ββέ τῆι. νυβ 801 αἱ 
Απάο Ρεὶ.. 6000 και ο. Β 8180 οορ δὴ Απάϑ οἱΡ Ατὸ δἷ ςδϑί Ϊ σφα- 
ξουσιν ὁ. ΑΟ.. ς -ξωσι 6. Β 8] σοί Ρ]6Υ Απάοτωμ Αγ οδἵ οδὲ [α δὸρ 

δοίῃ μεγ. μαχ. 

δ. σφρ. τ. τριτ. 6. ΑΒΟ Α] Ρ] νν Ρ] Απάοτοπ Ατὸ οἱ οδὲ Ῥεῖ. ς (-ΞΞ- Ὁ 

85) τριτ. σφρ. 6. ἰεβὲ ρεγρϑας [ ἐρχου (6) ὁ. ΑΟ 4115 δἴὼ 41] ΓΘ δΓπὶ 
Απάϑ,. ς (ΞΞ6Ὁ 535) δἀὰ καὶ βλεπε ς. τηῖπ τὴῦ, ἰΐοτα Ο ΚΖ ς. Β 4] ρπὶ 
Απὰρ οἱθ Αὔϑὸ οἱ οδί χ. ἐδὲ, πο δου νν οἱ Ὑὶς Ῥσὶ | καὶ ἐδὸν (ς. ἃ: 
ο οἷς εε6δ.} ὁ. ΑΟ Δ] ρ] 81 84] δ δύ Απάδβ Ρυὶ.. 6090: ὁγῃ οηΐπι Β δἱ 

Ρτὰ νν ρὶ πὰρ οἱθ Ατϑ οἵ οδί | ε. αντοὸν ὁ. ΑΒΟ ἃ] Ὁ] Απᾶδ Ατὔο οἷ εδί 
«ὁ ς (ΞΞ6Ό 8:2) ε- αντω ς. τηΐη τὰ Απὰδ δὲν 

8. φωνὴν Ὁ. Β 4] πὶ ναϊν 6 γ6 οἵὴῃ ὑρϑτ οὐδέ, Τὴ Ῥγδθίη ὡς 6. ΑΟ δἰ 

νυ( 5818} ἐμμέσω 6. ΔΟ.. ς μη 49. ἐν μεσ. 6. Β 8] οογθ ὑ]ῈΣ [ κριϑων 
Ὁ. ΑΟ 12. δγγ πὰρ ἱχε ς - ϑῆς ο. Β δ] ρον (νς 6[0) Απᾶδ αδἐθ (ἱΐεπι 
Αηάξοτῃ ρ94}}0) Ατὸ εἱ οδί [δϑηναρίου 586... Α ἈΤΘΘΙ τοῦ 



βρη ἤοδί, οοίθσα οαθάθβ δὲ οδἰϑιηϊαίθθ. ΑΡΟΟ, 6,10. 619 

{ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα τοῦ 
τετάρτου ζώου λέγοντος Ἔρχου. 8 καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλω- 
ρός, καὶ ὃ καϑήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ ϑάνατος, καὶ 

ὁ ἄδης ἀκολουϑεῖ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ 
τέταρτον τῆς γῆς, ἀποχτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ϑα- 
φάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν ϑηρίων τῆς γῆς. 

9. Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σῳραγῖδα, ἴδον ὑποκάτω τοῦ 
Α Α - - - 

ϑυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ Ἢ 
Α Α Ἁ ᾽ ἉΑ Ἴ Α Υ; - ᾽ 

καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 10 καὶ ἔχραξαν φωνῇ μεγάλῃ 
’ [χ ’ « ’ ς Α ᾿ 

λέγοντες ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληϑινός, οὐ κρίνεις 
"ΠΕ ΕῚ - ᾿ ᾿᾽' ε - - ’ - “ 

καὶ ἐχδικεῖς τὸ αἱμὰ ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 

Ἴ. σᾳρ. τ. τέτ... τη Ρϑυοὶ τέτ. σφρ. [ ἤκουσα 6.80 (ρετρ τὸ τέταρτον 
ζωον») ἃ] ἔδγεθ σὺρ ΒΥΥ ΔΥῪ 518. 4: Απὰὸ Ατὸ δὲ οδἵ Ρχὶ .. ς (ΞΞ- 60) ἴῃ 
Δἀά φωνὴν ὁ. ἃ δὶ μὴ νρ 8] ἀπάδ (Ρ φωνῆς) [ λέγοντος 6. ΑΒΟ 8] ρὶ 

Υ͂Υ }] ΡΡΒΤ οὐδὲ ς (ΞΞαὉ 52) λεγουσαν 6. ἰ6βὲ ρεγρϑὺς [ ἐρχοι (6) 
ς. ΔΟ6 δἱ πιὰ 81 ἃ] ἃγθ Απᾶαᾶ,, ς (ΞΞ6Ὁ 32) δἀὰ καὶ βλεπε 6. ταῖν, ἰΐϑτη 

αὖ 52 καὶ ἐδὲ 6. Β ἃ] ἔογϑϑ ΑΠΑάΡ οἱὸ Ατϑ οὐ οδί, ἢθς δἱϊίθυ νν Ὁ] 

8. καὶ (Ὁ οπ)} ἐδὸν (6. Αο; ς [μη 49. εὐδ' α, τλῆ) ὁ. Α΄ 81 Ρ] “0 508 4] 
τῆι Απάϑ εἰἱρ.. ΟὉ00; οἵῃ δηΐτη Β 8] ρ] 850 νρ' ἀπᾶς Αγε οἱ οδῖ γὶς 
Ῥυ | σα οπὶ ὃ ργυ ] 690 [ωη9ἃ τοῖπ ογη αὐτοῦ ΡΥ ὁ. Ο 12. (12. Ροτγρ ον. 
αὐτοῦ) ἀδηηϊα Πα:] ἴ0] 11ρ55ὅ" (Ποη 8ηὶ 110 84 θ᾽ 41) Απϑὺ Βεά Βυρ (πο 
γίς Ρεὶ 413) ὁ (18 ΑΒ 8] ρῖδτ Οἵ 4]; ὁ 814 οὔ) ϑανατ. (α αϑανατ.)} 
ακολουϑει ο. (Α Ἰαῖοι) υὐΐη αὐ νάτγ σαγίθ Ρ] 0830 οορ βυγ ἃ] Οὐϑὶῦ Απα8 
γιὶς Τίο:... ΘὉ 52 μη ἡκολουϑεν ς. ΒΟ 8139 νρᾳ 4] Απᾶρ οἱ Ασὸ οἱ οδί 
Ῥυὶ ΤΊοΙ: Βα | μετ αὐτοῖν (413 μ. -τῷ}) Ὁ. ΑΟ ἃ] αἱ να β8[ τῶ Δη48 

-. 6Ὁ' αὐτῷ ο. Β 4127 Απὰρ οἷδ᾽ Ατὸ οἱ οδὲ (Οὐξ αὐτοῖς) [αὐτοῖς (6) 
ς. ΑΟ ἃἱ ρπὶ 8104) Απάδ εἰἱρ.. 6Ὁ 82 49. αὐτῷ 6. Β 886 νρ 8] Ρ]ῸΣ 
Απάᾶὸ Αταὸ δὲ οδί ρρὶδὲ (:: τ 0 τηλρ}]8 αὐτῷ ἀαϑτὴ αὐτοὺς Θτη πη αδίχὶ- 

οοῖ τηϑηστῃ ρσοῦϊ) [ ἀποκτεῦναν ἢ. 1. 6. ΑΒΟ δὶ ἔργο νν υἱ να τῇ ΟΠ 
ῬΡΒῦ οὐἰδὺ, ς (ΞΞ6Ὁ 852) δηΐδ ἐσὺ ὁ. τηΐῃ [ ὑπο .. Α τὸ τεταρτον 

9. ἐδον ο. ΑΒΟ΄.. ς ἴῃ 49. εἰδι 6. τηΐη σογίθ ρ]ογ. Ῥγδοίογο ὁ δἀᾶ καὶ] 
ψυχας -. 8418 σορ οί Αγ ΑμαΡ δἂὰ των αγνϑρωπῶων | διὰ 866 ο. ΒΟ 

Δ] αἱ νάϊγ οὐη νῷ (εἴ. δὰ ἔμ ἀοιηϊα 1058 8]) βὺγ Ἀ] Απάοιηῃ Ατῷ οἵ 

εδὲ .. [πῃ οὶ 6. Α [ο] οορ ΟΥΡ Ρυϊΐ} μαρτυρίαν ο. ΑΟ Δ] δοσγίθ τὰ νρ' 
αἱ Απᾶδ Ῥυΐ 8] .. Β ἃ] ρ΄ ι.880 5γγ δὴ Αμῃάρ Ατὸ οἱ οδί δαὰ του αρνέου". 

Ετπ. τὸ χὺ (υ: 413 Απά9) εἱ αἱΐα δάὰ 

10. ἐκραξαν ας. ΑΒ0 8] Ρ] Απᾶο Ατϑ οἱ οδῖ, ἰΐϑθπι (οϊαπιαϑεγμη!) ΟΥ̓ ῬΥΪ ἃ] 
ες ς {Ξ6Ὁ 82) -ζον 6. ταυΐη τὴ Απᾶϑ οἵρ, ἰΐοπι οζαπιαδαπὲ νε ροἱδϊ δῖα] 
Β 8131 Απάο φωνὴν μεγαλὴν  αλήϑινος 6. ΑΒΟ 4135 Απάδ Ατϑ εἰ οδΐ... 
ς (ΞΞΘΌῸ 832) ρτγϑϑῖαω ὃ 6. τηΐπ ρῖη Απὰδ οἱρ | ἐκ (67) Ὥς. ΑΒΟ 815: Απᾶὸ 

Ατὸ οἱ εδί, ἰΐοπὶ γα ΡὈη͵δί 66... ς απὸ ο. ντηΐῆ ρῖὰ Αηάϑ οἷρ 

20, 14. 

“Ἐπ 14, 91. 

4 4͵ 

1, 9. οἷς 

8, Ἴ. 



6020 ΑΡΟΟΘ.6,11. ϑοῖν!ῖ αζπῦβ εἰσι] τὰ ΚΝ]. Εδσγυπι οπηίυα 

11 καὶ ἐδύόϑη αὐτοῖς στολὴ λευχή, καὶ ἐρρέϑη αὐτοῖς ἕνα ἀναπεῦ- 
1,1. σονται ἔτι χρύνον, ἕως πληρώσωσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὑτῶν καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσϑαε ὡς καὶ αὐτοί. 

16, 18. 12 Καὶ ἴδον ὅτε ἤνοιξεν τὴ» σφραγῖδα τὴν ἕχτην, καὶ σεισμὸς 
“Ἐς 81,1... ἐγένετο μέγας, καὶ ὁ ἦμος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ 
ἼΒε δε, ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 1 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 

ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκὴ βαλοῦσα τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 

11. ἐδοϑη εἰ στολὴ λευκή 6. ΑΒΟ 8] ἔοτοῖ βγγ 812 ΟἹδα (Ρϑοά. 3. 8108) 
Απάομῃ Ατῷ δὲ οδἱ ΟΥρ .. ς (ΞΞ6ἢ᾽ 52) -ϑησαν εἴ - λα: - καὶ 6. τηΐῃ πιὰ 
νῷ ΟΡ 8] Ρυΐ αἱ αὐτοῖς (ΟὉ 82) ς. Β 8] ἔεγ 639 ἄστη (ἐΖΖὲ8 δίπσιιζας εἰοϊαεὶ 
Ατϑ οἵ εδὲ.. 6Ρ΄ [1 αὑτοῖς (Απάϑ -των) ἐκαστω ο. ΑΟ 4119 ΑΠπὰρ εἱδ 

(Ρεὶ εἰς δἰπριιῖῖ8), ἰδ ς (ΞΞ6 Ὁ 82) ἐκαστοις 6. τηΐῃ τὰ, 8415 ΟἹ πὶ ἐκα- 
στω (:: νἱχ ἀπθίαμη εϑὶ ααΐη αὐτοῖς ἐκαστω, ἑκάστοις, ἐκαστῶ ῬτῸ- 

Ῥίοσοα βυαδδιϊαϊα β'ηδ αποπίδια αὐτοῖς στολή Ὧθπ αρΐίρ ἀϊοσΐαπι νίβει - 
ὁδβεῖ, φπθηηδατηοάπτῃ 811} ταγββ οογγοχογιηΐ ἐδοϑησαν στολαιὶ) ] εἐρ- 
θέϑη .. ἃ] ραῦο Απάᾶδ -ρηϑὴ ] ἀαναπαυσονται ο. ΑΒ 815 (εξ οἱ γὰϊ᾿ 
ΡἸαΓ Ὁ) .. ς -σωνται ς. Ο 8] Ρ] Απάοταῃ Αγ οἱ οδὶ Ϊ ετὸ χρον. ([ῃ χρ. 
ἔτι ς. Α Ἀτη ἔιι 41) ὁ. Β 4136 δοίῃτο δ» Απάς Ατϑ οὲ οδὲ (ρρὶ δὲ δ]ῖᾳ αἱ 
νάϊ)... ς (ΞΞ6Ρ 82) [,ῃ δάὰ (ἰεβί δ]ῖᾳ ὑσϑθιη) μέχρον ὃ. ΑὉ ἃ] ρὲ νῇ 

Ῥὶ Απάδ δἰρ Ῥγὶ 8] [ εως 5. ΑΒΟ 8] ἔδ οδ Απὰς Ασϑ δἱ οδέ.. ς (-Ξ 6Ὁ δ) 
δὰ οὗ ο. ταῖῃ ρτὴ Απὰδ οἱΡ  πληρωσωσιν ἐς. Β 6149 Απάοταπ, :ΐοηι Δ] 
-σουσιν.. ς (ΞΞ6 82) -σονταν 6. τοΐῃ τὴῶῦ Ατὸ οἱ οδὲ.. δ΄ 1.ἢ -ϑώσιν 
ς. 40 39. (νᾳ οἷο οσοπιρίεαπῖιγ)  καὺ οὐ συν. «. Β νῷ 81 ΟΥΡ ΔΑ] οἱ 
καὶ Ϊ οὐ μελλ. .. Β ΑΙ] Απὰδ Ατα δὲ οδέ Ογρἣ Ρυὶ ρσϑεῖίη καὶ] απὸο- 
κτεννεσϑ. ς. ΑΟ 419 Απάς, ᾿ἴοπὶ -Ψ- Β 84111.. ς (ΞΞ Ὁ 53,2) ατοκτεινεσϑ. 
6. τηΐη τ Απάϑ 6(Ρ Ατὸ οἱ οδί 

12. δον ς. ΑΒΟ.. ς μη 49. εἰδ, 6. τηῖη οογίθ ῥ]ῈΣ (41ὅ δϑιίμυῖτ οΥΡ ρμρὶ Δ 

Ο1) .. 8] πὶ ΑΠᾺΡ δαὰ καὲ (βθὰ αἱ Απᾶρ οἵῃ χαν 84) | σεεσμος α. ΒΟ 

81 οτϑδῦ νν ρ] ρρδτ ρρὶδί δ]ῖᾳ .. ς (ΞΞ6Ὁ 532) ὑῥτδοπὶ ἐδοιν 6. Α αἱ υἱ 
νάϊγ τὰ νρθά ο(εἀά 6)[ᾳ 4] ρρἱδὶ δἹῖᾳ | ε7. μέγ. 8. Α δῖ ἔπ 11.088 10] 
ἀδιϊὰ ΑἹ ᾽ς (ἰπ ρος δρ 681]) 413... ς μεγ. ἐγ. 6. ΒΟ ἃ] αἱ νἀϊτ ὁπ 
νρϑά ἃ] Απάοτιμ Ατο οἱ οδί Ρυὶ ἃ] || ἐγ. μελ. ὁ. ΑὉ 8] ρΡὶ νῷ 507 Αἱ Απὰ 
8. ΟἿΡ ΑτΥϑ οἱ εδὶ ρρἷδι., ΟὉ 52 μεελ. ἐγ. 6. Β 8] ἔδγεϑθ οορ “1 Απᾶο ] 
ολη ἃ. ΑΒΟ 8] Ρ] νν ἔξσθ ὁπ ΑπαΡ Ατὸ οἱ οδὲ ρρ]δ'ὶ τηὰ.. ς (-Ξ6Ὁ 8:) 
οἵη 6. τηΐῃ τὴῦ 513. Φ Αηἀϑ οἷο Ῥγοσηΐδθδ 

18. ουρανου (6ῖ. δἴη ἀθιιΐᾷ [0] |ἴρ88; νρϑᾶ ρρΡ αδἱίᾳ 4 σαεῖο: ἴα 4] ρρ 
Δ]Ϊᾳ ο12) .. Α ϑέου [ ἐπέσαν ς. ΑΟ Δ] υἱ ναϊτγ Ρ] .. Β δ] ἔεσδϑο Αὐ ἀθμιη 
Ατὸ οἵ οδῖ ἐπέσον  βαλουσα (67) ς. 4] ἔδοτε "δ᾽ βὺῦ ΔῚΡ δϑίἢ β]8πὲ οἱ 
ἴῺ88 ἱΐοπὶ Αηάξοπι (καὶ ἡ συκῆ εἰς παράδειγμα παραλαμβάνεται, ὡς 

- καταβαλλουσα), ἰΐειπ 416 Απάς βαλλουσα, 88. αποβαλοισα .. ς [ἢ 
βαλλεν 6. ΑΒΟ αἱ ρπὶ νῳ ἃ] Αὐάδ δὲρ ἰχὶ Αγοὸ οἵ οδί (οἷ. αποβαλλ. 164) 
(:: ἀρϑγίβ δδὲ δογγϑοίίο: φαϑαι ν 6 ΤῸ σϑοθρίτηυϑ 16εἰ, εἴ Δ] οἰϑοίτηα οϑὲ ἃ 
ΘΟΥΓ. 18 αἰοίϊοη! βουϊρίοσί β σοῃνϑηΐθη δβίῃδ) ] ἀνερε. μεὲεγ. ὃ. ΑΒΟ αἱ 
ΡΙυδ5ὴ να δΥσ 8] Αῃὰϑ Ατὸ εἴ οδὲ Ῥχὶ ἃ] .. ς (-ΞΞθ} 85) με. ἀν. 6. κηὶπ 



ΘΟΏΥΟΥΒΙο. 168 σϑθ. Αῃρθ] γοπίοσα. ΑΡΟΟ. 7,1. 691 

ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 14 καὶ ὁ οὐρανὺς ἀπεχωρίσθη ὡς βι- 
βλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὅρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν 
ἐκινήϑησαν. 1 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ 5 3:, ει. 
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύ- 
ϑερος ἔκρυψαν ἑαντοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν 
ϑ ’᾽ Α ’ Ὡ- ἢ ἘΣ ΕῚ 

ὀρέων, 16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις Πέσατε ἐφ᾽ 1}5395.19.8. 
ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὺ προσώπου τοῦ καϑημένου ἐπὶ τῷ 
ϑρύνῳ καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 11 ὅτι ἦλϑεν ἡ ἡμέρα ἡ 
μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταϑῆναι; 

νη. 

1 Καὶ μετὰ τοῦτο ἴδον τέσσερας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
τέσσερας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσερας ἀνέμους τῆς 

- Ψ 35. - - ;᾽ 9 - [4 “Ὁ, 8. 

γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε "1κὸν ο, 5. 

οοτίθ ρῃ 0} «αἱ ἀμηά | σειομενῇ ς. ΒΟ ἃ] ἴϑχ6 οἵὴῃ Απάοσπαπ Ασα οἱ οδί 
.. μηθὰ χαΐῃ σαλευομενὴ 6.4 13. 

14. ὃ «ς. ΑΒΟ 8] ρὶ Απάοπιῃ Ατὸ οἱ οδὲ .. ς (ΞΞ6 32) οἷ 6. πυΐῃ Υἱχ τὰ] 
ἑλισσ. 6. ΑΒΟ 8413 ν6] ῥ᾽ υτγρ Απάοτῃ Αχο οἵ οδέ .. ς ἐνλισσ. α. ταΐη αἱ 
νάϊγ ρ] (4131 Απάρ Ατε οἱ οδὲ - μένος) [ ΒῸ0 νῆσσος Ϊ ἃ απεκεινῆσαν 

15. χι. κι οὐ πλ. ς. ἃ (οτὰ καὶ δῃΐθ οὐ χιν)ὴ ΒΟ 8] Ὁ] ΥΥ ἔδθσο οἵὴῃ ρῥρϑτ οἱ 
ἴαῖς,, ς (ΞΞ6Ρ 82) πλ. κ. οὐ χι. 6. ἰθβὲ ρϑὺς  ἐσχυροε 6. ΑΒΟ 4185 Απά 
οὁσὴῖ Αγ οἱ οδί.. ς (Ξξ6 Ὁ 82) δυνατον ὁ. τωΐῃ ρῖὰ | ἐλευϑέρος ο. ΑΒΟ 
Δ] ἔογοδθ νρ ΒυΥ 4] τῦ Απάῦδ Ατὸ οἱ οδὲ ρρἷδῖ,. ς (6000) ργαϑθῃ πας 
6. τιΐῃ ΡΠῚ ΟΡ 8ἃ] Απάϑ εἰν 

10. πεσατε ς. Α 813 (οι Βα ἀμδΐα 4]) .. ς -σετε 6. ΒΟ 8] Ρ]ῈΣ ὑρδτ] 
τω ϑρονω ο. Β 8139 Απᾶάδ Ατὸ οἵ οδὲ .. ς ἴῃ του -γοῦυ 6. ΑΟ ἃ] γ] 
Απηάδ οἰ 

11. αὐτου ας. ΑΒ 8] ὉΓ6 ΟΤΏἢ (ΟΡ 8ἱ πάρι Αγ οἱ οδί Ρυΐ .. ὁ 88. να 
ΒΥΥ ΕῸῚΡ ῬΥΟΙΙΐΒ8 -τῶν 

ΨΙΙ. 1. καὶ 6. Β 8] υἱ να ΟἿΩΠ ΒΥ. δϑίμυϊ 4] πάρι Ατο οἵ οδὲ.. ἴῃ 

Οἵὴ (ὁ. ΑΟ τῷ ὁορ ΡΥ (:: υἱ 4, 1. ἴ, 9. πος ἰδὲ Ἰοοίΐο ποῖ: ΔΙ 6Υ ΨΘΓῸ 

18,1. τουτο (Θ΄) ς. ΑΒΟ 8] ρ᾽υδ80 ὁορ Απᾶς Ατὸ οἱ οδὲ... ς (ΞΞ- 52) 
ταῦτα «6. τοῖῃ ρα γν Ρ] Απᾶδ δἱρ Ῥυΐ  τεσσαρας: ἰΐβ ἰ6Υ οἷ. ὁ ᾿έξδπὶ 
566 Ἰ000 Α; ΡὈΥΐπιο σατο οἱ ἐδγίϊο ἰοθο Α τέσσαρες: πο 1ωη96 ταΐῃ τεσ- 
σαρες αγγ.ν. τεσσαρας γων., τεσσαρες ἀνεμ.; ἴρ86 49. σοπδίδητ86 ΟΒ 558 

τέσσερας ἴον τῆς γης 866... 388. νροο φορ τὸ Απάβ ρρίδι3 ὁπὴ [0 14. 
46. ο ἀνεμ. 1 ἃ οἷὴ ἐπι τ. γῆς [| ἐπι τῆς (Α οι) ϑαλ. μητε (0 εη) Ϊ τι 

' δενδρον (6) 6. ΒΟ 8] ρ᾽υ880 γᾷ οορ 4] ἀπὰς Ατὸ οἕ οδί Ῥυὶ .. ἃ δὲν- 
ὅρου, Βγν δοίἢ δενδρων .. ς παν δενδρον ς. ταῖῃ! τὴῦ Απαδ εἰ 



629 ΑΡΟΓῸ. 1,2. Εχϊπιυπίατν πὐΐβοσῖα ΟΣ ἈΧ ΧῈᾺΨΝ τη1]}18 ἀ6 ΧΙ] 

ἐπί τι δένδρον. 2 καὶ ἴδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ὧκ 
τυλῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα ϑεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῖ 
μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδύϑη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὰν 
γὴν καὶ τὴν ϑάλασσαν, ὃ λέγων ΔΙῆὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν 

ἦδος, ϑάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τῷ 
ϑεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 4 καὶ ἥκουσα τὸν» ἀριϑμὸν 

14. 1. φῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράχοντα τέσσαρες χιλεάδες ἐσφρα- 
“05 0, 8. γισμέγοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ᾽ Ὁ ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεχα 

χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δόδεχα χιλιάδες, ἐχ φε- 

λὴς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6. ἐκ φυλῆς “31σὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐὰ 
φυλὴς Διεφϑαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασση δώδεκα 
χιλιάδες, 1 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιαδὲς, ἐκ φυλῆς “Τεὶ 
δώδεκα χιλιάδες, ἐχ φυλῆς ᾿Ισαχὰρ δώδεκα χιμιάδες, ὃ. ἐκ φυλῆς 

2. υδὸον ὁ. ΑΒΟ΄.. ς [μὴ 49. εἰδ. ο. τηΐη σατο Ὁ]6Υ ] αναϑβϑαίψοντα 6. ΑΒΟ 
8] ΡῚ Οὐ Απάοταῃ Ατὸ εἱ οδί.. ς (ΞΞ 6} 52) -βανταὰ ς. τυΐῃ νἱχ πιὰ | 
ανατολῆς 6. ΒΟ 8] υἱ νά γ ἔ6γ6 οἴῃ ΟΥ Απάοιλη Αγ δὲ οδὲ.. ἴζπ - λὼν 
ς..4 90.(:: 16,13. 21,18.) ἐκραξεν 6. ΒΟ 8] οσεγίθ ὑ]ῸΣ ΟΥ̓ (1:8 εχε- 

κραξ.) Απὰδ Ασϑ οἵ οδῖ, ἰΐοια οἰαπιασέξ νῷ 8] Ῥυγὶ 4] .. 49. ἐχραζεν ὁ. ἃ 
οἱ υὐ νάϊν 41] Απα οἱ 

8. μητε Ἀγ ς. ΒΟ 8] αἱ νὰϊΐγ ἔδσθ οἵη γν μ] ΟΥξ (δηΐθα μῆτε τὴν γηνὶ 
Απάοπηῃ Αγ οἱ οδὶ Ρυΐ δὶ... 1.η94 τοῖα χαὶ 6. ἃ 8] νρ (θὲ. δὼ αἱ᾿ πο 
ἔμ 1ἰρ585 ἀεπιϊᾷ 101) .. οορ ὈΐδβΒ καὶ ρτὸ μῆτε] αχρε α. Δα 13. ΟΥἮἰ.. 
ς ἄχρις οὖ 6. Β 8] Ρ]ῈΓ Απὰρ οἰὃ Ατὸ οἱ οδί, ἰΐθπι ἃ] Απὰδ αχρ. αν| 

ς (μοη ςθ οἰς9) σφραγεζωμὲεν ἀδ ἀστοσὰ αἱ να 

4. καὶ ἤκουσα τ. α. τ. ἐσφρ. (εἰ. Οτ. 6[6) .. Α οπῖ | ἐκαξ. (0 8] Απὰδ 
Δ καὶ) τεσσερ. (ες. Ο; ς τεέσσαρ. ὁ. Α 6[0) τεσσ. (Α ὁ ΒΌΡΓΑ ᾿ἴποδηι 
ΡΤῸ τεσσ.) ας. ΑΟ ἃ] πὶ νᾶϊγ ρων Απᾶδ οἱὸ Αγ οἱ οδῖ .. ς ρμεδ' ς. .Β Αἱ 
σογίθ ρπὶ ΟὟ... 416 Απὰρ οἵ [ ἐσφραγισμένον ς. ΑΟ 66 .. Β' 8176 Οτἱ θά 
Αηὰδ - μένων 

ὅ --- 8. δωδεκα υϑίαιθ ο. Α΄ Δ] οδογία τῶῦ Απάοτοῃ Αγ οἵ οδὲ .. ς εβ' ς. 
Β Δ] υἱ νάϊτ οογίθ ρῖὴ Οὐ ἐσφραγισμένον (Β 8] ΓΕ - μεναι) 8 6. 

ΑΒΟ 8] ρ] 889 ((ὰ νίἀ6 ροδβὶ) Παυὶ" 41 Θὺρ ΒΥ δῖ Αμάς Ῥγὶ.. ς (Θ 9 
δαὰ υἀθίηυο (ἰ. 6. ἀυοᾶςῖ68) ροδὲ χιλιαδ. 6. τοῖπ τοῦ νῇ 81] Ασο οἱ εδὲ; 
ἴἴθπὶ 8] ᾳυδίον (αἱ Απᾶὰρ εἰ8) ν6] αὐἱπααΐαα οἱ ἰοςο οχὲν δα, ἔπ στο 

Ιοοο ἰδηΐατη οχίγ δἀὰ Ϊ γαδ.. 413 αν (ἐοοπίτα ΟΥ: καὲ τὰς λοιπὰς 
παρὲξ τοῦ δάν, Ἰΐοτη 4] 15) 

0. νεφϑαλεμ ο. ΑΒο (-.ε») δὶ υἱ νάϊγ βαῖϊ τυ .. ς ἢ λεὶμ 6. τηΐῃ σοσγίρ 

Ρ Απάοταῃ Ατο οἱ οδί [ἃ μαγνασσῆ, Β μανασή, Ο μανασσην 

Ἴ. λευε: ἰΐδ εἴ, ΑΒΟ, Ὠοπ -εν ς9 (ηο ς ΟὉ 8:) ἐισασχαρ ς. τοὶῃ νἱχ 
ται Βυτῦ ὶ 



τε αθι18. ΡῚΪ οχίθεὶ ὀχ] μξθ5 ἴῃ 41015. ΑΡΟΟ. 7,15. 6928 

Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ιωσὴφ δώδεκα χιλιαδεοχ θα ; 

φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 

9 Μετὰ ταῦτα ἴδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριϑμῆσαι αὐὖ- 

τὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔϑτους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ 

γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 

περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν᾽ 

10 καὶ χράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες ᾿Η σωτηρία τῷ ϑεῷ ἡμῶν 
τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 11 καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι ἑστήκεισαν κύκλῳ τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 

τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ἐπὶ τὰ 
πρύσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ, 12 λέγοντες ᾿Αμήν, 

ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ ϑεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

8. βενιαμειν ς.Α... ς 49. -μιν 6. ΒΟ Δ] οογίβ ρ]οσ Ϊ Β 8] ἔδγεθ ἐσφρα- 
γισμεναν. Ῥτδρῖίοσγο νῖά8 δὰ ὅ---8. 

9. ιδὸον ς. ΑΒ... ς ζπ 49. εἰδ. 6. ὁ ἃ] οογίθ ρ]οῦ καὶ ἐδου (Ὁ οτ) οχλος 
πολιΐς ο. ΒΟ Αἱ] υἱὐ να ΟἿ ΒΥΓ 4] τῶι Απάθιπῃ Αγ οἱ οδἱ ΤΊΟἢ .. μη 
οχλον πολὺν α. Α νῇ ο0Ρ δείῃ Ῥυΐ 8] ὅν .. ἃ καὶ [Ϊ αὐτὸν ὁ. ἃ (βεὰ 
νίάς δηΐθ) Ὁ αἱ ρὶ... αὉ9 αὐτὸν α. Β 4] Ρ]υ839 Απάοιμιῃ Αγ οἵ οδί 
ἐδυν. 6. ΑΒΟ 8115 Ατὸ οἱ οδὲ.. ς δυν. 6. τοῖη Ρ] Μοίμθῖβ Απάοταῃ | 
ἐστωτὲς 6. ΑἍἜὔ 8] Ρ] Απάδ 6(Ρ.. Β 4129 Αηᾶδ Ατὸ οἱ οδΐ - τας, ὁ 88. 

- τῶν 415 -τὰ [ΑᾺ ἐπὸ του ϑρον. Ϊ περιβεβλημένους ὁ. ΑΒΟ 8] ρΡ] 880 
Απάδ Ατοὸ οἱ οαἱ Ευ]ρὶ.. ς (ΞΞαὉ 52) - μενον 6. τηΐῃ μὰ Απᾶϑ οἱ 
ἡϊ6πὶ απιϊοϊἑ γρ ὶς, δὲ δγαπὲ απιϊοϊὶ ΟΥρ Ῥεὶ ΕἸ]ρ᾽ 4]  φουνικὲς 6. ΑΟ αἱ 
οοτίθ ρῶ νρὶ 8] Απᾶοιιπ ἔξοχ δα άϊίο γεογεπὲ ΟὙΡ Ῥυὶ ἃ] .. Α΄ φοινικας 

4. Β 8480 Αγ οἱ οδί 

10. κραζουσιν 6. ΑΒΟ 8] ἴογ6 40 νρ' 000 ΒΥΓ 8] Απᾶβδ εοἱὸ ρρίδί, ς (ΞΞῸΡ 
5,2) -ζοντες ς. τηΐῃ τυ Ατὸ δὲ οδὲ (Απὰρ λεγοντες) [αὶ ὁῸὸΡ τοῦ ϑεοῦ 
μων .. ς (ῃοη΄ς 9 οἷο) δδάϑι ροβῖ ἐπι τ. ρον. γοὸῃ ἀς οοπίθοίατγβ αἱ 

νὰϊν ] τω ϑρονὼ 6. ΑΟ ἃ] ἔεγοβ Αηᾶοταπ Αγ αἵ οδῦ .. ς τοι; -»οῦ 6. Β 
841] πὶ 

11. ἐστηκευσαν ς. Ο (-κισαν) 4113 δὸ ΡΙυΥΙΌ .. Α ἐστήκεισαν, Β 8] τὰ Απὰ 
οχῦῃ Αγ δὲ οδί εὐστηκεισαν (Β -κησα»): ἰία ῃ .. ς ἐστηήκεσαν 6. ταῖῃ 
εἱ νάϊτ πὰ [ ἐπέσαν 6. ΑὉ 4] τη .. ς -σὉ» ἐς. Β 8] Ρ] Απάοτρῃ Αὐτὸ δὲ 
ολι | ϑρονου 866 6. Α0 8] αἱ νἀ γ Ρ] νβ 81 Απάδ δἱρ ρρίδι,, Β 8] μ᾽ υβδο 
ΒΥΤ ἌΓΡ Απάᾶδ Ατϑ οἱ οδΐ δἀὰ αὐτοῦ τα προσωπα (5. ΑΒΟ 8] [ογ 6.0 νρ; 
ΒΥΤ ΔΥτὰ ἃ] Αηάδ οἱϑ Ατὸ οἱ οδί Ρυΐ.. ς (ΞΞ6Ρ ἢσ, βοᾶ 60΄) προσωπον 
6. τοΐῃ τ. ΟΟΡ δἱ Απὰρ Εὐὶρ [τῷ ϑέεω .. ἴ0] 4] ΕἾΠΕ οτὰ (Β11188 οχαρ- 

ον) 

12. ἀμὴν .. [0] δορ οτὰ [α οπὶ καὶ ἡ σοφ. (36. ἔγδῆβρ δηΐθ δοξα) αὐωνὼν 
α. 38. 36. Απὰρ Ρτὶ ΕὈΠῸ ΑἸΒΌ .. ς δΔἀὰ ἀμὴν ᾿ς. ΑΒ 8] ρου νᾷ αἱ υἂἋἍ 

γὰΐγ οὐ Τμαοτδίυα Αηάδ οἱζ Ατὸ οἱ οδί 

δ,9. 

18. 

190, 1. 

11, 16. 

δ, 19. 



634 ΑΡΟΟ. 7, 18. ΡῚΪ οχίθεϊ 6 τιᾶζηδ οἶδ ἀ6 58}ν} σοΓδπι ἄρτο. 

4 ᾽ ’ - , , τ 
ον. 1ὃ καὶ ἀπεχρίϑη εἰς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι Οντοι οἱ περ: 

βεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόϑεν ἤλϑω; 
» “ - ’ ’ τ 

1ο 3., 156. 74. χαὶ δίρηκα αὐτῷ ἈΑὐριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι Οὐτὰ 
5 ς » ἰς 3 - ἥ “- ΄ ν᾽» . 

εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς ϑλίψεως τὴς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς 
Α 2 - - 3 ἊΨ ΄σ “- 2 ’ 4 

στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκανωαν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 1ὃ δὰ 
τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ϑρύνον τοῦ ϑεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ 
ἡμέρας καὶ νυχτὺς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὃ καϑήμενος ἐπὶ τῷ 

᾽ ’ 9 3 3 ’ 2 [4 ᾿ 4 γω.Ἁ ’ 

“Εε 49, 1.. Θρόγῳ σχηνώσει ἐπ᾿ αὐτούς. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτε οὐδὲ διψῇ; 

σουσιν ἔτι, οὐδ᾽ οὐ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα, 

117 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ ϑρύνου ποιμαίνει αὐτοὺς καὶ 
ς ὡς Ὁ ᾿ » Δ - . τῳ « , ς Ἢ Φ 

Ὡς οδηγει ἄντοῦυς ἐπι ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείιμει ὁ ϑεὺς πὰν 

δάκρυον ἐχ τῶν ὑφϑαλμῶὼν αντῶν. 

ΥΠΠ. 

1 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδύμην», ἐγένετο σιγὶ 

ϑ 

18. ὁ 28. οπχ τας 886 Ϊ εἰσιν .. 13. οἵὰ (ο(. οἀὰ Ἐταβηΐ 1. 2. 8.) 
14. εἐυρηκα ᾿ς. ΑΟ Δ] εοτίεα μη Απάδ δἱρ.,, Β 8139 Απᾶς Ατὸ ϑὲ οϑὲ εἐσπονὶ 

μου 6. ΒΟ 8] ρὶ νᾷ (εἴ. πὶ ἔτι 1088 81} ΘῸΡ ΒΥ 8] Απάᾶοιμῃ Αγο οἱ οδὶ 
ΟΥΡ .. μὴ [μ.] οἷ ς (ΞξαὉ 82) οἱι 6. ἃ δἱ υἱὐ νάϊν τὰ νρταβ φϑέμαίτ αὶ 
Ρτὶ ] ἐκ τῆς 8λ. τῆς μεγ. ὁ. Β. 8] υἱ νάϊγ οἵη (γρ; 46) Απάᾶοιαη Αχο οἱ 

οαἵ, ἰέοπι (αἴ να) ΟΥρἣ Ργὶ αἱ .. 'π απὸ ϑλιψ. μὲγ. ο. ἃ | ἐπλυναν.. 

419 ἐπλατυναν  ἐλευκαναν (6) ο. Β 4136 Δοίμαιῦ ἀγτὰ ἀἂγθ Απὰς Ατὲ 
εἱ εδίῖ .. ΟὉ ὅὃς2Σ ἴῃ δὰ αὐτας ς. Α 8]7 νῷ ἃ] ἴα Απὰρ (εἰδ αὐτοικ) 
ΡΡίδὲ, ς (Ξ- ΟὉ 82, 58εἃ αὖ) δἀὰ στολας (3. ρτάᾶθτῃ τας) αὐτῶν «6. 
τοὶ τὴ 

16. τω ϑρονω ς.Β 418 Αγ εἴ οδί .. ς ἴῃ τοὺ -νοῦ ὁ. Α 8] αἱ νάϊ ρ] 
Απαοπῖὰ 

10. ἐτὸ ρυ.. 80. νῷ 8] ται ρρἰδὶ οχὴ; ἰΐϑηῃ δἱδ νν τι Απὰδ δὲ ΕῺΪρ οπὶ 
ἔτε 860 [ οὐδὲ ρτ ὁ. Β 8] υὐ νἀϊν ἔεγο οἵὔη Απάθππ Αγ δὲ οδὲ.. [ῃ 
δαά μη ες. Α 92. ] ουδ οὔ ς. Β 4139 Απῃάοπιπ Αγ οἱ οαῖ.. ς [2 ουδὲ 6. 
Α ἃ] οογίθ τὰ 

171. ποιμαινεν (οϊ. ξ00Ρ) οἱ οδηγεν (61. ἃτὰ 81) ὁ. τοῖῃ Ρ] 839 Απᾶς (6)... 
ς ἴζὰ -μανεῖ δἷ. -γῆσεν ς. ΑΒ δ] οοτγίθ ριὴ νῷ 8γγΓ ἃ] Απάᾶδ οὲρ Ασα οἱ 
εϑί ΟΥγ δἱ (:: δὶ ἤοπ ροίϑβί 01) ρτῸ ετηθηἀδίϊοπο μα τὶ) | ζωῆς (5. ΑΒ 
8] ρμὶ νᾳ δοίβυι 4] Απάθ Ατϑ οἱ οδαῦ ρρίδ, ς (Ξ- αὉ 8:2) ζωσας 6. πιΐη 
τὰ (ΘΟ Ρ δηρ6γ γομέδηι ἀφιας υἷας, Βγγ αα γοπίεθ αφιατίρηι υἱθαγιπη) 
Απάϑ εἰΡ | ἐκ ς. ΑΒΟ ἃ] ἔδσβ 80 γῷᾳ Απάθ Ατϑ ϑὲ οεδῦ ΟΥρ αἱ ..ς (--6Ὁ 
32) αἴο 6. τηΐῃ πὰ Απάδ οἰἱρ (ον Βυγ υἱ νάξγ) Τοτί 

ΗΙ. 1. οταν ἢ. ΑὉ .. ς ὁτὲ ὁ. Β 8] οογία ρ]6ὲῦ Απάοιαῃ Αγρ οὲ οκγὶ] 
ἡμιώρον (Α εἰμ.) ο. ΑΟ .. ς τρίον 6. Β 8] δοσίθ ρὑ]Ὲῦ Απάοσο Αγο δὲ οδὲ 



ϑΙσ αμ 11. ΑὨρο]ὶ οαπὶ 918 σα] δι ἰδέα. ΑΡΟΟ. 8,9. δ9ὅ 
----- ---Ὁτ .--τῦᾶΠᾶΠθὖῦὃΘΠΑ...... 

Η οὖ 3 ἜΝ. ες», - Ω «νκ ῃ ς . ΑΔ» »ν ;, 4. 

ἐν τῷ ουραγνῷ ὡς ἡμίωρον. 2 καὶ ἰδὸν τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώ- "Τοῦ τ, 16. 
«Ὁ -. ; ΑἉ τὰς Τα 1 19. 

πιον τοῦ ϑεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόϑησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. Ὁ 
Ὶ », δ 1 ᾿Ὶ Α - 

ὃ καὶ ἄλλος ἄγγελος ἤλϑεν καὶ ἐστάϑη ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου ἔχων 
᾿ - Δ 7  “ ΄ , » ᾽ 

λεβανωτον χρυσοῦν, και ἐδοϑη αὐτῷ ϑυμιάματα πολλὰ, ἔνα δώσει 
[.} «- «- «ς ὔ Α 

ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυ- 5,8. 
- Α 9 Γ Ὡ- ’ Α , - 

σοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ ϑρύόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν ϑυμια- 
᾽ Ἀν τὰς - «. ὕ - », ’ 

μάτων» ταῖς προσευχαῖς τῶν ἀγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον 
-- « -- Α ᾿» { ’ Α 

τοῦ ϑεοῦ. Ὁ καὶ εἰλῆφεν ὁ ἄγγελος τὸν μβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 
2)" 9 - , - ’ Ν. - 

αὐτὸ» ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆγ᾽ καὶ 
- Ὁ 7 ᾿ νι δ , ᾿ 4 ᾿ 

᾿1] 4 δ. ἐγένοντο βρυνται καὶ ἀστραπαὶ καὶ φωῶναι καὶ σεισμύς. Ἔν Ὸ 
{ ς Α ὕ «. 

Ὁ Καὶ υἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοί. 
ε "Ὁ Φ , δος ἈΟΒΡΤΗΝ ΤΣ, ΜΕ, “μοὶ "Ἔχ 9, 34. μασαν ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. ἴ Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν᾽ καὶ "Ἐκ δι 3: 

ὃ ἢ , .- , “- , ν᾿ - ’ ν 

ἐγένετο χάλαζα καὶ πὺρ μεμιγμένα ἐν αἴματι καὶ ἐβληϑη εἰς τὴν 
--, Α Α “- - Ὶ - 

γῇ» καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων 
4 - 

κατεχάη, καὶ πᾶς χύρτος χλωρὺς κατεχαη. 
.ν ΄ ’ " Ἁ « Ἅ Υ 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν᾽ καὶ ὡς ὅρος μέγα πύυρὶ "τοεδι, 35. 
’ 2 ’ ) . ’ Ἢ ιινν».» , ’ - 

καιόμενον ἐβληϑὴ εἰς τὴν ϑαλασσαν᾽ καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τὴς 
᾿Ἷ -«ἷὠ --»Ὁὕ7- 

ϑαλάσσης αἷμα, 9 καὶ ἀπέϑανεν τὸ τρίτον τῶν χτισμάτων τῶν 

ἢ. δον ο. ΑΒΟ.. ς [μι 49. εὐδ' 6. τα οογίθ ρ] | τοὺς ἑπτὰ .. 20. οτὰῖ ] 
Α ἐδοϑὴ - 

ὃ. του ϑυσιαστηριου (Ὁ) α. Βο (τοι -ριο») 8181 Αηάοιμῃ Αγ εἰ ἐδ 
οὐ ς ἴαι τὸ τρίον 6. ἃ 8] ριὴ [ὁ λιβανον τὸ χρ.  δωσεν ς. ΑΟ 8] τη 

Απᾶϑ οἴονς, ς δωσὴ ας. Βὶ δἱ αἱ νάϊγ' Ρ] Απὰρ οἰο δ Ατο οἵ οδί, ἰΐθιῃ 

Δ] δω 
ὅ. ς (ποι ς8 οἷο) τὸ λιθανωτον εἵ αὐτὸ ὁ. ρδγρϑιιοβ τηΐη [ ἐραλεν... 

Α ἐλαβον ] βρ. κι «στ. (Δ6.}}1Ὸ α, κ. ρ.) κ᾿ φω. (Β δ] Ριὴ γᾷ ἃ] Ρὲὶϊ φῳ. κ' 
α.) δ. .Α δἱ πὶ νάϊγ τὰ 0} 5.Χ (Δ θίμγο, ἰΐοπι Β 8] μπὶ γβ 8] ΒΥ) .. ς 

φῶ. κι βρ. (Αμάς βῳ. κι φω.) κι αστ. 6. ταῖῃ τπῖὰ ΔῚΡ 8] ἀπά οιλρ ΤΊΘΒ 

(Ασα οἵ οαδί οἵὴ φω. καὶ) ᾿ 

δ. οἐ 866 6. ΑΒ Ὁ] Ρὶ Απάοταῃ ΑΥϑ οἱ οδί .. ς (Ξ- Ο6Ὁ 52) οπὶ ο. τηΐῃ ταῦ ] 
ἑαυτοὺς 6. Β 8] υἱ νάϊν οτπι Απᾶοιμῃ Αγ οἵ οδέ... 1ὼὰ αὐτοὺς ς. Α 

1. ο πρῶτος 6. ΑΒ 8] Ρ] ΠπΑΥΙ" [0] ΒΥΤ ΔΥΡΑΥΘ δὲ οδί.. ς (Ξ- Θὺ 82) δἀὰ 

αγγεέλος ς. παΐῃ πιὰ νῷ Φ0ρ 8] Απάοπιῃ Ῥγ] 4] Ϊ ἐν 6. ΑΒ δἱ Ρ] νρ (εἴ. 

Ἀτὰ ἔτι 11038 4], βοὴ ἀδιηϊὰ 41) Απάοπιη Αγ εἱ εδὶ Ρυὶ .. ς (ξ αὺ 52) 

οτὰ 6. τηΐῃ ται ἀδτηϊὰ δὶ οορ (πιΐσέα σιπι) ΒΥ 8] Τίοι [ καὶ τὸ τῳ. τῆς 

γῆς κατεκ. 6. ΑΒ 8150 νρ' ΒΥΥ ἅΤΙῺ δΔοῖῃ 4] Απάοπιῃ Αγ οἱ ἐδ ρὈρὶϑι... 

ς (Ξ- Οὐ 812) οπι 6. πλΐτ τηῖϊ ΟΡ 8] | Β΄ 8] τπὰ Δ61}} οὔῇ κ. τὸ τρ. τ. 

δενδρ. κατ. 

8. συρε 6. Αὄ Αἱ ρπὶ νῷ 00} ΒΓ Α] Αμάοπιῃ ρμρὶδῖ,, (090 ᾿ς, Β 4139 Ατὸ 

οἱ οδί 

ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΡ. Ν. Τ᾿ Εάϊς. 1. 408 



620 ΑΡΟ(.8,10. Ταῦδ6 οαἰδιαϊζαίαμ 111. οὐ ΠΥ. ΑΡειηίδυμ, 

3 - ςξ “ι᾿ ΙΧ ’ Ἁ ι ’ πὶ , 

ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρέτον τῶ» πλοίων ὃιε 
φϑάρησαν. 

.- δε ὟΝ ᾽ Ξ 4Ἁ - . 

ἰδ 10 Δαι ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσαλπισεν᾽ καὶ ἔπεσεν ἐχ τοῦ οὐρα. 
δὰ γὼ ᾿ [ ὔ α.»ν 4 ᾿ 

φοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπᾶς, καὶ ἔπεσεν ἐπι τὸ τρίτον 
“-- ΟΣ Α Α - « ’ Α 

τῶν ποταμῶν» καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα 
-, ἋΣ ’ , ΝΣ » , , ΟΝ ΦΧ 

τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ἄψινϑος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον» τῶν υἱᾷ- 
- Α Α -- » 

τῶν εἰς ἄψινϑον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἀπέϑανον ἐκ τῶν 
ὑδάτων», ὅτι ἐπικράνϑησαν. 

ἷς Δ ς« ᾽ ΑΥ̓͂ 3 ᾽ὔ ῪΞ Α » ’ 4 ω 

12 Ααὶ ὁ τέταρτος ἄγγδλος ἐσάλπισεν καὶ ἐπληγη τὸ τρίτον 
» η»ἤ Ἁ - ’ - « , 

τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, 
- ’ -- 4 

ὁΑτὰ 5.9, νὰ σκοτισϑῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
»» ᾿ς 4 ἕ « ’ «. »ν, .».» εν 3 - 

4,6. αὐτὴς, καὶ ἡ τὺξ ὁμοίως. 1ὃ καὶ ἰδυν, καὶ ἤκουσα ἑἕνὸς ἀετοῦ πε. 
’ “Ὡ 

τομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ 
- Α - “- “ - - -- 

τοὺς κατοιχοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν» τῆς σαλπιγ- 

γος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 

9. των (ἰἴδ ς. Α 8] Ρὶ Αἰμέ06 Απάβ εἰο; 6000 ς, Β 4119 ΑὩΔΡ Ατα εἱ οἱ) 
ἐν τή ϑαλ... 1. 12. Δγὴ ΒΔῚ] 8] δύῖι 81 οἵὴ (νρ ροβέ ψυχας ροῃ)] 
διεφϑαρησαν (α΄) «5. Α 8418 Απάϑ.. ς -φϑαρὴη α. Β 8] Ρ] ΑΠπάὰΡ εἰς 

ΑτΤα οἱ οσδὲ 

10. καὶ ἐπε τ. πῆγ. τῶν (6. Β 8] ΡῚ Απάοιμῃ Αγ οἱ οδῖ; ς [Ξ- ΟΡ 82] οπι 
ς. πῃ τη) υδατων .. Α Οἷα 

11. ὃ ς. ΑΒ 8] ρὶ Αὐάς Ατϑ οἵ οδί .. ς (ΞΞ- 60 32) οτὴ 6. τηΐῃ τα Απᾶδ δἰρ' 
ἐγένετο (60) ὁ. ΑΒ 8] }] νν αὐ ναΐγ οἵὴπ ἀηάοτπ Αγ δὲ οδξ μρίδι,, 
ς γινέται ο. ταῖπ αἱ νᾶξν ραυς [ τῶν ανϑρ. 6. ΑΒ 8] Ρ] Απηδοζοῖ Ατο οἱ 
αδὲ.. ς (ΞΞ ΟὉ 52) οἷὰ τῶν ς. πηΐῃ νἱχ τὴῦ [ ἐκ .. Α ἐστ [ ς (ηοῃ ςθ εἰο) 

οὔ τῶν υιδατ. 6χ Θύτοσβ τὸ νά ἐγ ' 

12. ἡ μ. μὴ φανῆ (φαν. ς. ΑΒ δἱ Ρ]; ς φαινῇ 6. τηὴΐπ τι Απᾶδ᾽ δὲρ Αὐτὸ 

οἱ οδἷ; 18. 88. Απάς οὐκ ἐφαυνε) τὸ τριτ. (Α τεταρτ.) αὑτῆς (415 Απὰλ 
οπὶ τὸ τρ. α.) καν.. α΄ τὸ τρ. αὑτῆς (-τωῶν αἰ 600) μη φανῆ. ἡ (ΕΒ 
οπι, Β64 παθοί Μϑῖ) μι. καὶ 6. Β ἃ] ἔδγεδθ (νᾳ δὲ ἀΐδὲ πον Ζιισετοΐ »ανγξ 

ἐογίϊα εἰ, Ῥτὶ ροβὲ ἑστία ραγϑ διοίζαγιιηι μοναὶ τι πιΐγιειδ ἱμσενοθηξ εἰ αϊοξ 

ἐαπάξέπι ρατέενα οπιϊέενεξ δὲ 60); ὁορ ροϑί οὐϑομγαγδηζι" μουρσὶϊς τ ποη 

ἱμοογοῖ ἰογίία ἐἰιγιηι ρατβ ἐπ αἶα οἱ βἰηκνίζίον οἐ. ποοίε) 

18. ἐδον ἐς. ΑΒ... ς [ζῃ 49. εἰδ. ο. τοΐ οογίθ Ρ]οσ [ ἀετοῦ ς. ΑΒ 8] ΡΙὶνς 
ΘΟῸΡ δὺγΓ ἃ] Απάθ Ατϑ οἱ οδὲ ρρῖὶδί ρῃῃ... ς (ΞΞ6Ὁ 52) ἀγγελου 6. τηΐῃ 

ΔΥῚ Δγιηΐχί 4] Αηὰϑ εἰρ (18. Ῥυίίχιὶ αγγ. ὡς. ἀετοῦ) | πετομένου 6.Α 
8] [ἐγ 630 Απάοιμπ Αγ οἱ οδΐ,. ς (ΞΞ- 6Ὁ 32) πεέτωμ. 6. Βὶ 81] ρῥτὴ τους 
κατοιχκοιντας (6) ς. Β 413] δὸ Ρ]ὺ8 Απαδ (:: οἵ οἷ. 12, 19. Νοι ἰΐὰ 
611 Νονὶ Τί 1οοἿ8) .. ς ῃ 49. τοις κατοιχουσιν 6. Α ἃ] Ρ] Απάδ εἰΡ 
ΑΥΘ οἷ οδὶ (:: ἴα Βο]οὲ ας) 



Ταυρά αὐἰηία. Τ,οσυδίαθ ὁΧΣ ΌΥ880 ρχοάραπί. ΑΡΟΟ, 9,6. 6297 

ΙΧ. 

» ΜΗ « 

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσαάλπισδν᾽ καὶ ἰδὸν ἀστέρα ἐκ τοῦ 8, το. 

οὐρανοῦ πεπτωχότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόύϑη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέ- νο, τ. 
: - 25 3 ΝΑ 3 , - 2 3’ Ἂ ν»»» 

ατος τῆς ἀβύσσου. 2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσον᾽ καὶ ἀνέβη 
Ά -ν ξ 

καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώϑη “1οεὶ 3, το. 
ς σ λε ὍΝ Ν - “- -. ζω 

ὃ ἥλιος καὶ ὃ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. ὃ καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ 
ἊΨ 3 5 3 - Α 2 3 -- « 

ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόϑη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν 
Ὁ ’ ς ’ - - 4 "ΞῚ 2 »ἬὈ "Ὁ Α;. 5» , ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4. καὶ ἐρρέϑη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδική- τ,5 ε. 

σουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὺν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ 
μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἴτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ ϑεοῦ 

Α -" - αὖ 

ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. Ὁ καὶ ἐδόϑη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνω- 
ἢ ’ 2 2. Φ ’ -“ ἥ 5 ν᾿ ς 

σιν αὑτους, ἀλλ᾽ νὰ βασανισϑησονται μῆνας πέντε᾽ καὶ ὁ βασα- 

ψισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σχορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνϑρωπον. 
ΑἉ “-- 

6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνϑρωποι τὸν ϑάνα- "τοῦ 5, 3ι. 
Ἁ Α Ν -“ 

τὸ» καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν, καὶ ἐπιϑυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ 

ΙΧ. 1. δον ὁ. ΑΒ... ς μὴ 49. εἰδ. 6. τηΐη σαί Ρ]ῸΓ 

ἢ. χαὶ ηνοιξ. τὸ φρ. τ. αβυσσ. ο. Αὄ ἃ] Ρ]6γ νρ (οἷ. ἔμ 110Ρ88 81) 5.01 8] 
Απάοπιη (ἴῃ σοί: φρέαρ δὲ τῆς ἀβύσσου - τινὲς ἔφησαν - τὴν γέενναν. 

ΝῚ] ργδοίθσθα) Τίομ... αὉ9 ς. Β 84] δὰ 4.1" [0] 6ΘῸΡ δϑίμτ ἀγτηῦθα 

Ατο οἱ οδΐ | ἐκ τοῦ φο. ὡς (Α οπ|} καπνος .. 88. 41. ομὴ (οἰ. ὁ ἃ Εταϑτηὶ 
1. 2. 8) μεγαλῆς 6. ΑἍ 8] εογίβ ρπὶ νβ' (00 8] Απὰδ δὲρ Τίς... 6} 
καιομενῆς 6. Β ΑἹ] ἴογο3) βγγ 81 πᾶς Ατὐϑ οὖ οδί Υἷς (81 818. 4 καίομι. 
μ(ιεγ.)  ἐσκοτωϑὴ ς.Α 12.14.92... ς -τισϑη 6. Β Δ] ΡΙ6Υ ΑΠαΟΏΠΑ ΤΩ 
οἱ οδί 

4. ἐρρεϑή α. Αἰ ἃ] Ιου 26 Ρ] Απάϑ 6ἴ}Ρ Ατϑ εἴ οδὲ.. Β 8] Απαὸ ἐρρηϑη] 
αὐταῖς «.. Β αἱ αὐτοῖς, αὐ εἴ. ν, 8. αδικησοισυν ὁ. αἍ 86... ς -σωσν 

6. Β 8] ῥΙ6γΥ Αμᾶάοιμῃ Αγ οἱ οδί [ ανϑρώπους 6. ΑΒ Ἀ] Ρ] 580 ΒΥΥ ΘΟΡ ΔΥΓ 
δοίμαι Απάοπ Αχο οἱ σαὶ ΤΊΟἢ.. ς (ΞΞ ΟὉ 52) δά μονοὺυς «. τηΐη (ν 5 

ἃτῖὰ ἑαπίνηι ᾿οηεῖπε8) ] τοι ϑέοι.. ΟὉ ο. 12, 17, 41. ΒΔΥ]" δὰ Απᾶ8 
.. Οἰαββόοσῃ ογμοὶβ (:: οὗ 1, 2.) αὐτὼ» 6. Β ἃ] ἴδθτθ οἵὴῃ νν ἔξσθ οἵηῃ 
Απᾶρ οἱ Ατὸ οἵ οδὲ (888... 6Ὁ9 ἴῃ οἵῃὴ 6. ἃ 12. 28. δὼ πδγὶ" ἴο] (μὴ 

ἔχ ἀοηά 11088 41) Απᾶϑ 

ἢ, αὑταῖς (ὁ. Β 8] ἔεγο οἴ Απάο Αγο αἱ οδῦ .. ἴῃ αὑτοὺς ὁ. Α 12. 

(:: εἴ δὰ νν. 8. 4.) μασανεσϑήσονται (-σωνται οἀἃ ΕτΔΒτΩ) ὁ. Α 12. 
86. 88. ..ς -σϑωσι ς. Β 8] ΡΙ6Γ Απάοτθῃ Αγ οἱ οδὲ (7. νῃ [868 ποῃ δῖ 
ἴα 11Ρ8ὅ- δ’ 4] τη] ϑττη ἃ] -»ισωσι) [ παισὴ .. 817 Απάοτην πλήξὴη 

6. ζητησουσιν .. 819 Βατ]" ζητουσιν] ου μὴ ς. ΑΒ δὶ Ρ] Απάθχοι ΑΥὸ ϑἔοαδί 
οος (Ξ Θὺ 82) οὐχ 6. τοΐῃ τα  εὐρώσεν ς. Α 815 μιν" Αὐὰδ οἱθ.. ς 
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638 ΑΡΟΟ 9,7. Τωοουδῖδο δἰ πι}165 Βοβίέδα τα σΘΟΡ118. Βαχ Αθδάδοη. 

’, ΄ 3 3 . - ΑἉ ᾿ ς ΄ - 2 , 

ὁΙοοὶ 3, 4, φεύγει ὁ ϑάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν. ὦ καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀχρίδων 
ω2 ἅΨ [ἐ ᾽ 3 ; 4 Ἁ Ὶ . 

ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμέτοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπι τὰς κεφαλὰς αν 
»“ ς Ἷ » -«- Α -- « ὔ 

τῶν ὡς στέφανοι ὁμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς προσ. 
Α ς » [ Α 

ὁ1οοὶ 1, 8. ὅξίς ἀνθρώπων, ὃ καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, και αὶ 
) ῷὼ, 3 ᾿] - « ’ “ - ᾽ ΄ ’ 

ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεύγτων ἥσαν, 9 καὶ εἶχον ϑώρακας ὡς ϑωρα: 
- Ας - ; 3 -- « Ὶ " ὔ 

ὁ1οοὶ 3, δ, κας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν» ὡς φωνὴ ἀρμάτων 
Δ - 5 ’ ΑἉἊ 3 ς , 

ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ομοία; 
Α «Ἁ Ἂν» Ῥ ͵ -υψ « ’ " .- 

σχορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν 
3 - Α 2 ;᾽ ἊΝ ; 4 ᾽’ ᾽.ϑ», ) 

ἀδικῆσαι τοὺς ἀνϑρώπους μῆνας πέντε, 11 ἔχουσαε βασιλέα ἐπ 
Ἵ “- Α - -ε .-- ἉἋ 

“100 38,3. αὐτῶν» ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ Ἔβραϊσει ᾿,Αβαδδῶν, ἐν 

εὐρησουσιν α. Β 8] Ρ] (8415 -σωσιν) Απᾶρ ΑΥο οἱ οδὲ, ᾿ΐϑση πο ἐπθοπίοπὶ 
νᾷ εἷς | φευγεν 6.4. 13. 17. 86. 88. (μ47]" ,εσίαϊ).. ς φευξεται ο6. Β 8] 

Ἰοπξα Ρὶ νυξ ἐ0Ρ 507 8] Απάοζιῃ Αγὸ οἵ οδί Ατὴρ [ὁ ϑα. (Ἷ. δἦΡ 05) 
απ αυτ. ο. Α 8] υἱ νάϊγ υ}ὶ νῷ (εἴ. δὴ ἀδιϊὰ 8ἃ]} ἔμ πιοσβ ὕες. αὖ εἰ) 
ΒΥΥ 81] Απαδ εἰρ... 6 82 απ α. ο ϑα. ς. Β 4133 νρϑα 1055 81] στὴ Δπηὲδ 
Ατὸ οὗ οδὲ 

. ὁμοια -. ἃ ομοιώματα Ϊ ομοι. χρυσω (6) ς. Α 8] πὲ νάϊτ δαὶ πὰ 
ν Β.Υ (200) 8] τὰ Απάοταη ΤΊΟΙ.. ΟὉ 5ΓΖ2 χρυσὸν 6. Β 4133 δγὈ ε" 
Ατϑ οἵ οδί 

8. εἰχον ὁ. Β8] τί ναϊσ ογηῃ; ἰΐθῃ ν. 9. δοοράθῃϊθθ ἃ .. ἴωπ Βοο νοῦδι 
ἑιχαν ..ἃ 

10. ὁμοιας .. Α ομοιοις [ κέντρα καὶ (και [εἴ. 52] Ο. ΑΒ 81 ἔδταϑθ νροὰ 
ΒΥΤ (ΟΡ 816 Ατὸ οἷ οδῖ; ς [-Ξ 32] ἢν α. τηΐῃ τῶν νρϑᾶ οιοδᾶ 8114 4]: 69 
ὁ. 84. 86. 46. δ 10] 4] Απάοτηῃ ΤΊ0ἢ) ἐν τ. ο. αἰ". (αὐτῶν [6΄ 82] 
6. ΑΒ 8] μη νροδά ΡΗὶ 4] τῶι; Απάδ Ατὸ οἵ οδί Τίς ; ς δᾶ καὶ 6. πιΐῃ 
Ριῃ νρϑθὰ οιοἀά ρμδὰς 4] Αμάδ 6ἰΡ ) ἡ εξ, αὐτ. (η εξ. αὐτ. [δ΄ 852] ο.ἃ 
17. 84. 86. 86. 40. νΡ᾽ ΒΥΥ͂ ΘῸΡ ἃτθ Απὰρ οἷς ΤΊΘἢ [δὲ ἀαοφτζεῖ ἐπ σαναὶν 
δαγπῆι; ροϊοϑίαϑ ἴῃ οαταϊϑ οαγωπι ἐταὲ Ἰαοάἀεη δ]; ς σοηβοη τς βαᾶ ρσϑεπὶ 
καὶ, αὖ ἰᾶτὴ ποίδίιη οϑἴ: οἶα Β 8] ρὴ Απᾶϑ Ασρ οὲ οδΐ εξουσιων 

ἐχουσι») ] αδικησαν 6. Αἰ 8] Ρ] Απάοτηπ Ατο οἵ οδῦ.. α΄ 52 του αδικ. 
ς. Β 8] τὴὰ 

11. ἐχουσαν (αΡ΄ 82) 6. 5 4136 (32. αἀὰᾷ χαὶ, 515 δὲ) 518:4. Ατῷ οἱ οδἱ 
Το... ΟὉ 1 ἐχουσιν ὁ. Α δἷ “00 (9) 8], ᾿ΐθαι ς (Ξξ ΟΡ 5.2) κὰν ἐχου- 

συν ς. τηΐῃ τηῖϊ ἔπι ΒΥῪ 8] Απᾶϑ οἱό, ἰΐθπι 8] νῷ 4] Απὰρ Ῥυϊ χαε ειχον 
βασ. ε. (ἐπ ς. ΑΒ 8] ρα Απηᾶοταῃ Αγο οἷ. οδὲ:; ς ἐῷ 6. ΐἢ Ῥτω) αὖτ. «6. 

Β 8] Ρ] 550 βΥγ ἃ] Απᾶς Αὐτὸ οἱ οδὲ .. ς μὴ ε. α. βασ. α. α Αἱ ρ] νυᾷ 
Απάᾶϑ ΟΡ ῥρἷδὶ [|ἀγγελον ο. Β δὶ ἴδ ν6ὶ ρ! υσἱὉ Απᾶς Αγο οὲ οδέ.. 
ς μῃ ῥτϑϑῆ τὸν ὁ. Α (αρχοντα τῆς αβ. τὸν α7γ.}) Δ] ργχὰι Απᾶβ οἐρ ὶ 
αβαδδων ο. αὶ ἃ] υἱ ναϊίγ ρΡ] νᾳ (6ἴ. δὴ ἔχ 66) ΒΥΥ 8]... Β 8] αββααδδων 

(ϑἱς Β ἴῃ βομβϑάϊβ τηδἷβ, τη8]6 οἀϊάϊτηπιδ αββαδδων, Ἰΐετα τὰ α}6 Μαὶ αβα- 
αδδωνὴ), 4] αββαδδων, Απὰδ αββααδῶν, 841] τῶυ Απᾶδ εἷν Αγχο δὲ οἱ 

αββαδων, 8] ἀβααδὼν εἰ αἸϊἴεν (Ηἶον ᾿αδδαάοπ, Ῥτὶ Αγνιασεάάοπι, οοΡ 
Μαροάοη, οἱ δ.1ῖ6:) [ ἐν δὲ (61) ὁ. Β δὶ ἔοσε" υᾷ (πὰ οὐχ δὲ) Β.χσ ἱ 
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δὲ τῇ Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. 12 Ἢ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλ- 
ϑεν᾽ ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

18 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα φωνὴν» μίαν 

ἐχ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐγνώ- 
πιον τοῦ ϑεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὃ ἔχων τὴν σάλπιγγα, 

“Ὅσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ 

τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 1 καὶ ἐλύϑησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ 

ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα 
ἀποχτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 10 καὶ ὁ ἀριϑμὸς τῶν 
στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων᾽ ἤκουσα τὸν 
ἀριϑμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως ἴδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ 
τοὺς καϑημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας ϑώρακας πυρίνους καὶ ὑακιν»- 
ϑύνους καὶ θειώδεις᾽ καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεό»- 

Απάοπιῃ Αγ οἱ οδὲ Ρυὶ .. ς Τὴ καὶ ἐν Ὁ. Α ἃ] ρπὶ δ6(ἢ 4] [ απολλυων 
(πὶ ἤὰ «4»οϊζϊέονι, ἃ] 4»οϊϊοη) .. νῃ Ῥιὶ δαὰ εἰ Ἰαίΐπε (Ῥτὶ - πα ζίησιια) 
λαδοί ποηιεη (ῬΤὶ ποπι. μαζοηϑ8, ᾿ϊρ5., δ᾽ 41 λαδέόηϑ ποπι., ἴὰ ογω) αἰέτ- 
πεϊιαπδ: ἰίδτη ΤΊ ΘΝ ἰαξέπ Ῥεγάδιδ, να 118. ἄττα δὰ 

12. ἐρχεταν (Ὁ) ς. Α Δ] ΡΙ]υ850., ς -χονται 6. Β 8] αὖ ναϊΐγ Ρ] Αηάοπιῃ 
ΑΥΘ οἷ σαὶ |; με. ταυτὰ .. Β 8] τὰ ροϑβὲ ᾿5Κ αὶ ροῃ; 8] οογίθ ουπὶ 8644 
ςοη͵]5 

18. τεσσαρ. ς. Β 8] αἱ νάϊ ἐγ ἔογϑ ουηη νᾷᾳ (οἴ. ἀοτηίὰ 11ρ54 5) δ] Απάοπια 
Αταὰ οἵ οδὲ Ουὐρ Ρυΐ Τίοι.. 1 οἵχ 6. ἃ 38. δῖα ἔπ ᾿ἱρβὅ ΒΑΥ] [0] ΟῸΡ 

ΒΥΥ 8] Βα Α] 

14. λεγοντα (6) ο. Α... 40. λεγων .. Θ΄ λέγοντος ὁ. Β αΑ] ἔογ6329 Ατὸ οἱ 
οαὲ... ς λέγουσαν 6. πλΐῃ ρπὶ Απάο οἷ8 (πὰρ φωνῆς μιας οἱ λεγουσης). 
ἩἨδθεηϊ νρ ΟΥρ Ρεὶ δὶ ἀἰοθηΐεπι ἰ αὶ οτὰ ἐχτω Ϊ ὁ ἔχὺν ὁ. ΑΒ 8] γὶ Απῃἀϑ 
δἵΡ.. ς (Ξ- Ὁ 82) ος εὐχὲ ο. τηΐῃ τὴῦ Αταὸ οἱ οδῖ ; 8] ἀπάδ τὼ ἐχοντι 
τέσσαρας: πος ἢ. Ἰ. Α δαϊ ἃ] τεσσερας (αἱ εοὐἀϊάϊπιυϑ 49. σοπϑίδηϊ 89 

οΔ888) ργϑοῦοῖ | Β ἐφρατὴ 

15. ἐλυϑησαν.. α ἐλυπηϑῆσαν ] ἡμέραν ς. Α 8] Ρ] νβ οορ Απάδ εἰρΡ ΟΥ̓Ρ 
Ρτὶ ΤΊ .. Β 8] ρμῃ Αηάο Αὐτῷ οἷ οδὲ ργϑϑιη εἰς τὴν, 818 τὴν (Βυυ αυ8- 

ἴον αὐ) ; 

16. των ς. ΑΒ 8] Ρὶ Απάοπιῃ Αγ δὲ οδῖ.. ς (Ξ- ΟὉ 32) οπιῖ α6. τηΐῃ νἱχ τὰ] 
ὑπεπυκουι ο. ΑΒ αἱ αἱ νά ἐγ ρΡ] Απάϑ δἱρΡ Ατϑ οἱ εδὲ.. α΄ 49. ἐππσοι; ο. 

ταϊ3 7 Α πὰ, Ἰΐοηι 18. τ. ιππ. αὐτῶν εἴ 8. των ιππον] δισμυρ. ο. Α αἸδίοχ 
εἷ83 δυσμ.) ΟΥρ ((ἰδηιψντακ68) ΤΊ ἢ δἴᾳιο οἱ. ΤΊοΝ δρ Ρυὶ (διϑηιψτία ἐδ), 
18. δισμυρίων, 8518. 4: δῃϊ δὺς μύριας .. ς δυο μυρ. 6. ταῖῃ τὴ ΑΥ̓Θ εἱ οδὲ 

. Β ἃ] γ] 580 ΔΥΡ 5110: Απάοτμαη μυριαδ, ΟΥ̓́ΡΥΪ οοἰορίπέα πιϊϊϊέα [ ἡκουσα 
ὁ. ΑΒ Α] Ρ] διὰ ἔμ 8] Ὁ] οὺρ 8.01. σι Απάοιῃ Ουρ Ρτὶ ἃ]... ς (ΞΞὉ 32) 
Ρζϑϑι χαν 6. τοίη τὰ νρϑὰ ᾿ἰρ8." 4] Ερίριμ 455 Ατὰ εἱ οδὲ... αἰ ἔ[ ἃ] 

17. εδον ο. ΑΒΟ..ς ἴῃ 49. εἰιδ. 6. ταΐη οοτίθ ρῥὶογ [ἐπποὺς .. Β ἐππικοὺυς 

11,14. 

1, 1. 
16, 12. 



680 ΑΡΟΟΘ.9,18. ΑἸρδὶὶ 1 σὰ Ἔχογοῖζι ΠΟΙΏΪ 65 ρογάθηίΐο, 

Α “- ’ ἐπ - ᾿ - Ἁ 1 Α 

ἌἜἼοοὶ 3, 8. ΤΩ», καὶ ἐχ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐχπουρένεεαι σεῦὺρ καὶ καπτῦς χὰ 
Ξι ,γν - - Ν - ’ ᾿ ’ 

ϑεῖον. 1δ ἀπὺ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνϑησα» τὺ τρί. 
- » - Α ΑἉ - “- . - , 

τον τῶν αρϑρώπων», ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπτοῦ καὶ τοῦ ϑείον 
- - ’ 3 - « 4 , 

τοῦ ἐκπορευομένου ἐχ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19. ἡ γὰρ ἐξουσία 
-. - “- Ἁ ον -- 3 - Σ᾽. ἐς 

τῶν ἵππων ἐν τῷ στύματι αὐτῶν ἐστίν καὶ ὃν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 
. ᾿ ;,- σ Ν ’ . 2 ἣν 

αἱ γὰρ οὐραι αὑτῶν ὅμδιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλᾶς, καὶ ἐν αὐταῖ; 
. - Α 4 - 3 « 3 

ἀδικοῦσιν. 20 καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνϑρώπων, οἱ οὐκ ἀπεχτάνϑησιυ 
- «-Ψ ’ Ἵ ;᾽ “- ΚῚΣ - » 

16, 1... ἐν σαῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενύησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
« 35), 2 - “ Α ’ 4 , Ν 

ἘΦ δι (5), αὐτῶ», ὅκα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ 
- ᾿ Α ΕῚ - 4 Α - Α . ’ Α . , 

χρυσὰ καὶ τὰ ἀργυρὰ καὶ τὰ χαλχὰ καὶ τὰ λίϑινα καὶ τὰ ξύλινα, 
4.“ ἀ ὔ ’ Ε Ὗ [4 4 - --ο Α Ὶ 

ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὐτὲ περιπατεῖν, 2] χαὶ οὐ 
’ - ᾿] - 2 - κὰν Ἶ » 

μετενόησαν ἐκ τῶν φύγω» αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακιῶν αὐτῶν 
» - , »ὅ- - - 

οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν χλεμμάτων αὐτῶν. 

18. απὸ 6. ΑΒΟ (ογῃ τῶν 84) ἃ] ρὶ Απάθῃῃ Αγ εἱ εδὲ.. ς (ΞΞ ΟὉ ΚΣ) ὑπὸ 
α. τοΐῃ αἱ να γν νἱχ πὰ | πληγῶν» 6. ΑΒΟ 8] Ηὶ νν ἔδσε οἵμῃ ρρξτ εἰ 
ες ς (ΞΞΟὺ 82) οπι ες. ἴοδὲ βόγρϑυο [ ἐκ ΡΥ 6. ΑΟ ἃ] αὖ νάϊγ Ρὶ Αμπάδ.. 
α΄ απο ο. Β 4155 Αμὰρ οἷο Ατϑ εἵ οδί ] χαὺν (ς [ΞξΞ-  σΟ6Ρ 852] δἀὰ εκ οὃ. 
Ο 8] τῶι νρϑὰ βυγ ἃ] Αμαϑ; οχω ὁ. ΑΒ ἃ] γ}] δὴ ἀδθιηϊὰ ἔμ 81] Ἑορ Αἱ Απὰρ 
εἰς Ατὸ οἵ οδί ΟΥΡ 8]) τ. κασν. καὶ (ς [ΞΞὠ Ὁ 32] δἀὰα εχ ς. τηΐῃ 8.7 αἱ 
Απάϑ: οΤὴ 6. ΑΒΟ ἃ] ρΗ] νῇ 0Ρ 84] Απὰρ οἱὸ Αὐτὸ εἴ οδῖ ΟΥΡ 84]) 

19. ἡ γ-. εξ. τ᾿ ιππῶὼν (Α τοπω"ὴ) οἱ ἐστιν ας. ΑΒΟ 8] ρ] νν ἴδοτα οἵἠη ρρέϊ 
οἴϊαῦς ς (ΞΞ6Ὁ 52) ἂν γ. ἐξουσίαν αὐτῶν οἷ εἰσὺν 6. εβῖ ρϑιις | καὶ εν 

τ᾿ οὐρ. αι. ς. ἰβάθιι ἔδεσθ αυἱ ἡ γαρ εἷς... ς (ΞΞ 6 ΒΖ) οἵὼ ο. ἰεβί 
Ρδυο | οφέσιν ο. ΑΟ ἃ] υἱ τάϊν γὶ Αηάᾶ εἰΡ.. Β ΑἹ μΡ]118290 Απᾶο Ατὸ εἰ 
οδί ὀφεῶν | οὐ" οἵχ ομοιαν εἰ Βαδεῖ ἐχουσὺν ὑτὸ -σὰαν 

20. οὐ ς. Ο 8] ἔδγα5" Αῃὰρ βἵϑ (ἰϑιηθοσα εἰ νάτν: ἐπήγαγε ΖΚ αὲ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνϑρώπων ὅσοι φειδοῦς ἀξιωθέντες καὶ ταῦτα μὴ πεπονϑότες, 

ἀμετανόητοιυ μεμεγήκασι, μήτε τῇ εἰδωλολατρίᾳ μῆτε -- ἀποταξάμενοι, 
τοῖς αὐτοὶς ὑποκείσονται) Ατὸ οἵ οδῖ.. ς ἢ οὔτε 6. Α 8] ῥτωὼ νΒ 6ῸΡ 5.7 

ἃ] Απάδ ρμίδι. Ἰοτὴ Β 8] οὐδὲ [ΒΕ [686 Μαΐο ἐμετενοήσαν | προσκυνη- 
σοιυσιν ς. ἃς ἵ. 80. 42... ς -σωσε 6. Β 8] Ρ]6γΥ Απάοιηπ Αγ οἱ οδί ] τὰ 
εἰδ. ς. ΑΒΟ ἃ] ἔογ 680 Αἡηἀοτηῃ Αγ αἱ οδὲ... ς (ΞΞ αν 52) οἴῃ τα ο. πιΐη παι] 
καὶ τὰ χαλκα .. ταὶ ΔΘ ίΠγΟ ΔΥΥ ΑΥο οἱ οδ΄ οἵη  δυνανταε ο. αβὴ (βεὰ 
ἶρ86" νάτγ σοστ -ρμραταιδ Ο 8] τὰ Απάσιαθῃ, ς -γαται 6. ΒΗ 4] οογία Ρᾷ 
ΑΥΤο οἵ οσδὲ 

. 21. φαρμακέων 6. ΑΒ ἃ] (:: οαᾶδπι ἴοστηα 18, 28. εχ Αὐὺ οἷς. ἘΣ χορ Ϊδ 
οἰπβάδιη βογί ρίυσγδθ Ἰυὰου]οηΐα νά ἴῃ Βίθρῃ. ΤἘΠ65.); ἰΐθοτη ς 1ζη 49. 

-πείὼν ς. τηῖη αὐ νά Ρ] Αμάϑ ΕἰΡ.. ὁ 4118 Απᾶθ Ατ δὲ οδί --χωρὶ 
πορνείας (Ὁ -νιας) .. Α πονήριας 



΄’ 

ΑἸ ρθ]αβ οαϊῃ το. Μυβίθυ! ρου θοῖο ᾿ἰηϑέδί, ΑΡΟΟ. 10, 6. 681 
ὠ 

Χ. 
Δ.ῃΨ'’ ᾿ἤ “ μῳ 

1 Καὶ ἴδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρα- δ, 3. 
ἮΝ, "- Α Ἁ Ἁ Κ “- 

νοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἢ ἴρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 45. 
Α 4 ’ 5 - « ἐς φΦ Ἁ ’ “- “Ὁ 

καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι 
’ » ΝΟ», 2 “ Ν 2 - ’ 2 , " 

πυρὸς, 2 καὶ ἔχῶν ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἡνεῳγμένον. καὶ 
Υ , ’ ) -.ν Α 3 » ’ Α . γ᾽ 
ἔϑηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπι τῆς ϑαλάσσης, τὸν δὲ εὐώ- 

Α - - Α - σ ϑω, 

νυμὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶ- 
νν-ν ’ ΑἉ - 

ται. καὶ ὑτε ἔχραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φω- 
’ 4 ν» “»» .ςε ᾿ ,Ὸ. . " 

γας. 4 καὶ ὁτὲ ἐλάλησαν αἱ ἕπετὰ βρονταί, ἤμελλον γράφειν" καὶ 
ἢ Ἁ “-- - 

ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν «ΣΣφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ "Ὁ" 8, 56. 
ς ᾿ ’ 4 ν" 2." μὰ λον» Δ» ς ἊΨ 

ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. ὃ καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν ἴδον ἑστῶτα 
29. δ - - ἢ ; ΣΝ.» - ΐ΄ Σ -» 2 »Ἥ"ν Α ΦΩ 18. 1 

ἐπι τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρεν τὴν χεῖρα αὑτοῦ τὴν δεξιὰν "Ὅ8α 15,1, 
᾿ Α “ με - - »“- 

εἰς τὸν οὐρανόν, Θ καὶ ὥμοσεν ἕν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
5.» μ ᾿ Α - , - Α 

αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἔν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τι,τ. 

Χ. 1. δον 6. ΑΒ... ς ἴῃ 49. εἰδι ο. Ο 81 οογίθ ρῇοῦ [ αλλον 6. ΑῸ ἃ] οοσγίθ 5 
Ρίὰ νυν γ]οῦ Απᾶρ οὐδ Ατϑ οἱ οσδί Τίς (16, νροᾶ ΡῬυὶ ροβί α77. ΡΟ) ..- 
Θ09 ο. Β αἱ ἴεγβϑὺ 514 10. Απάδ [ ἧ 6. ΑΒΟ 8] Ρ] Απᾶὸ Ατὸ οὐ οϑὲ .. ς 
(Ξξαν 5312) οτὰ ὁ. πιΐπ τὴ Απᾶδ εἷρ | τὴν κεφαλὴν (ς. ΑΟ 8. 9. 12.; ς 

τῆς -λῆς 6. Β. 81] ΡΙ6Υ Αηάοτοπ Αγ οἱ οδί) αὐτοῦ (6. ΑΒΟ 8] μ] νν ἔδγϑ 
οὐ Απάοπιῃ Αγ δἱ οδί ρρίδι; ς [-Ξ ΟΡ 32] οἱὰ ὁ. τηΐῃ νἱχ τὴι)}} στυλον 

.. 88. δπὶ ἤι 8] τῆι. ΞΒΥΓ 8] Τίοἢ (μηοὴ Ῥεγὶ 488) στυλος 

2. ἔχων 6. ΑΒΟ 8] ρ] 830 5] 8ηΐ ρ18’ 4.10. Αηᾷθ͵ ς (ΞΞ ΟὉ 5.2) εεχὲν 6. τηΐῃ 
ΡΪ νβ 81 τι Ανπᾶδ ὁἐΡ Ατὸ οἱ οδί Ῥυὶ αἱ | βιβλαριδ. ο. ΑΟΥ̓ 8] ῥγτὰ 
ΑΠΔΡ Αἴ εἱ οδὲ., 49. βιβλιδαρ. 6. οὗ 41}2 Αηάδ΄., α΄ βιβλιον 6. Β 
αἰ25 Απᾶὸ | ἡνεωγμ. 6. ὁ 815 ν8ὶ ρἴυγ Αῃὰρ οἱ... ς ἀρνεωγμι. ὁ. Β ἃ] μὶ 

Απάϑ Ατὸ οἱ οδὲ .. ἃ ῸΡ οἷχῃ 10 οἱ τον δεξ. [ τῆς ϑαλασσὴς εἷἱ τῆς 
γῆς ας. ΑΒΟ Δ] Ρ] ΑΠάρ οἱ (8 τὴν - σὰν οἱ τῆς γῆς) ΑτΘ οἱ εδὺ .. ς᾽ 
(Ξ:- Ὁ 8.2) τὴν -σαν οἷ τὴν γὴν ὁ. ταῖπ τῆι 

4. βρονται 6. ΑΒΟ 8] ρ] νν ἔδγε οἵη ὈρΒΤ οὐδὲ ς (ΞΞ ΟΡ 52) δὰ τας 
φωνας ἑαυτῶν 6. 168 ῥϑῦς | ἡμελλ. ς. ΑΒΟ 8] ἔθ, ς ἐμελλ. 6. ταΐῃ 
αὐ να τγ Ρὶ Απάοπιῃ Αγ οἱ οδῖ [ λέγουσαν 6. ΑΒΟ δἱ ρὶ νΥ Ρ] ῥρθδῖ οἵ 

ἴδὶ,  ς (ΞΞΘΌ 82) δὰ μον ς. ἰθβὲ βὰς [ ὁ οπὴ ἑπτὰ 866 | αὐτῷ 6. ΑΒΟ 
Δ] ἔογοϑὺ νυ 4] Απάᾶς Ατ δὲ οδέ ρρὶδὲ. ς (ΞΞ 6 852) ταιτα 6. τηΐῃ ταῦ 

Απάᾶδ εἰν; βεὰ 416 Αμπάϑ δὲρ μέτα ρῖο μὴ  γραψῆς .. 8156 Απάδ -φεις, 

ΑΒΑΡ -ψὸν 

ὅ. δον 6. ΑΙ .. ς ἴμῃ 49. εδ' 6. Ο 8] οογίθ ρ]δγ | τὴν δεξ. ο. ΒΟ 8] ἔογϑῦῦ 
ΟΡ Β.Γ δίῃ υϊν ΑΥΥ Ἀστὰ 818 “105 Αι άοτηπ Αγ εὐ οδέ Ρυὶ... ς (ΞΞ 6" 52) 

ΟἿῺ 6. Α 8] πιὰ νῷ 5894 
6. ἐν ΡΣ 6. ΑΟ 8] αἱ νάϊγ Ρ] Απάβ οἱ Ασϑ οἵ οδῖ, ἱΐϑῃ "67 σἱσοπίεπι νῷ Ρτὶ 

.. ΘὉ9 6. Β 8] ἴοσϑϑῦ οορ Απᾶθ [ἃ 13. ΘῸΡ 815 οπὶ κ' τ. γὴν κι τ᾿ ε. αὐτῇ] 



“Απι8,1 

ΦῈκ 3, 8 "5. 
8, 1 ει. 

082. ΑΡΟΟ.10,7. Το 68 ἀδνοσγδῖ ΠΡ σγαπι δηροὶ. 

Α 3 », “ ν Α ’ Ἁ Ά 5. ν “- [χὰ ’ Π 

τὰ ἕν αὐτῇ καὶ τὴν ϑαλασσαν καὶ τὰ ὃν αυτῇ), ὁτι χρύνος οὐχῆι 
» 3 2 ᾿] - « ; - εν - ςε. ᾽ Ἵ 

ἔσται, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τὴς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, 
Α ᾿Ὶ “- - ( 

. ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ ϑεοῦ, ὡς 

"δὐγγγέλισεν τοὺς ἑκυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 8. καὶ ἡ φωὴ εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτου ς τοὺς προφητας. ἢ Φωνῇ 
« ἊΣ 3 - 3 - , - 5» 3 - 4 , 
ἣ» ηκουσὰ ἐκ τοῦ οὐραγτοῦ παλιν λαλοῦσαν μὲε ἐμοῦ καὶ λέγουσα 
΄ ’ ᾿ Ο ’ , ᾽’ 3 -- 4 -Γ »᾿ 

Υπαγε λάβε τὸ βιβλμιδάριον τὸ ἡνεῳγμένον ἐν τῇ χειρι τοῦ ἀγγέλου 
- ςε - 53 ἃ - ᾿ νι)" - - Α 2 α 

τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τὴς ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9. καὶ ἀπῆλϑα 
, - -« 4 ’ 

πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιο». καὶ λὲ 
Ἁ ᾿ Α ὼς 

γει μοι “Ιάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τῇ» χοιλίαν, 
᾿ ε. , Ν 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί συν ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 καὶ ἔλαβον τὺ 
- ἂν Α 1.7 

βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφιγον» αὐτό, καὶ ἣν 
» - , ’ ε ,ς μ- φφ »,. », 55 ’ 

ἐν τῷ στύματί μου ὡς μέλι γλυκύ" καὶ ὁτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνϑη 
ε , " ’ ΄ “ ’ “- ᾿Εν 
ἢ κοιλία μον. 11 καὶ λέγουσί μοι Ζ]εῖ σὲ πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 

- Α Ἁ Ἁ 4 - Ρ" 

λαοῖς καὶ ἐπι ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι» πολλοῖς. 
“----ὦἪἢ.ὅ.ὕ--..... 

Α Αἱ" νροά Αγηὶ 515 Ῥυΐ οτὴ κχ. τ. ϑαλασσ. 84 αὐτῇ  οὐκετι εσται α. 
ΑΒΟ 8] μ] (ϑ. 1 8], ᾿ΐϑθιη απιρζϑξιϑ ποπ ἐγ ἅτὰ (ἃ 0885 81 ἴηι, Ἐγὶ ΤΊΟΝ αἱ 
ἑαπι πο ἐγ) Απὰρ οἱ Ατὸ εἵ οἂὲ ἰυπιῖχί ἰυγηόοτα,., ς (ΞΞ- ΟΡ 82) οἵα 
ἐσται ετι ο. ταῖῃ ταῦ (νρϑᾶ ποπ ἐτὶξ απιρζίι8) ΑἸ 8 

1. αλλ ς. ΑΒΟ Αἱ ρὶ Απάοιηῃ Αγ εἱ οδὲ.. ς αλλα ο6. ταῖῃ τιὸῈ ν ἀὲγ νἱχ τη] 
ο ὁπ τοῦ ργ Ϊ μελλη .. 4] ρδὺς -ἀλει [καὶ ... δἰ νρϑά ἔῃ 4]. Ἀστὴ αἱ 
Απὰρ Ατὸ οἱ οδΐ ρρἰϑὺ οἵὰ | ἐτελεσϑὴ ὁ. ΑΟ Α] ἔδγθϑο σοὺὸρ βυυῖϑϑ Απᾶς 
.ο ς (Ξ- Ὁ 82) τελέσϑη (-σϑὲι Β) ς. Β 8] γι Απᾶβ οὲρ., νρ αἱ πὰ 
Ατϑ οἱ οδἱ Ρυὶ τελεσϑησεται] ὡς .. κ1δ Αὐὰϑ 6(Ρ ὅ | ευηγγελισεν.. 
Δ] (ογο 9 Απὰρ εὐηγγελισατο | τοὺς ἑαυτου δουλοὺς (Β. 8139 Απάς ΑτΓὸ 

εἴ οαἱ δοιλ. αὐτοῦ) τοὺς -τὰας 6. ΑΒΟ 8] ρ]υ835 Απᾶς,. ς (ΞΞΘῬ 8:) 

τοις ε- «λοις τοις -ταῖς 6. νἢ τη Απαϑ οἷἱρ Ατὰ οἵ οδί 

Β. λαλουσαν» οἱ λεγουσὰν 6. ΑΒΟ 7. 14. 86. 92. νρ (οχε 1055), [ἴδηι εἰ 
«αἰἀὲτὶ τόσοι - Ἰοχιιοπίεπι Ῥτὶ .. ς -σα οἵ -σα 6. τηῖῃ 0] 1]|ρΡ85ὅ: ΟΡ ΒγΥ δ] 
Ανάοιιπ Ατϑ οἱ οδί Ϊ βιβλιδαρ. ας. Β αἱ μ] 580 Αηάδ οἷς Ατϑ οἱ δαὶ... 
ς βιβλαριδ. ς. γηΐπ τὰ Απάᾶρ... Θ΄ μη βέβλιον ὁ. ΑΟ 413} ηνεωγᾳι. 6. 
ΑὉ 8] υἱ νάϊν Ρ] ΑὩΔΡ εἰδ΄.. Β Α] Ρῃ Απάϑ Ατϑ οἱ οδὲ αἀνεωγμι. | ἐν 
(4] ὁπ|} τὴ χειρε .. ὁ οἵχ | τοὺ α7Κ7. ὁ. ΑΒΟ 8] μ᾽ 839 Απάοπιη Αγ οἱ 
οδὶ .. ς (ΞΞ αν 852) οχὰ τοι; 6. τηΐῃ αἱ νάΐπ μὴ 

9. απηλθα ς. Α 160. 21. 50... ς -ϑὸν 6. ΒΟ 4] ῥίοΥ Απάοσμῃ Ατα αἵ οδί; 
δουναε ὁ. ΑΒΟ 8] ἔογϑθ νυρᾳὶ 4] ἀπά Ατὸ οἵ οδί ρρὶδὲ.. ς (Ξξξ αν 5.2) δος 

ς. πλΐῃ Ρπὶ ΘῸΡ Α] Απάϑ δἱρ [ βιβλαριδ. ο. δ" (᾿βιβλαρεον) ὁ 4] ρῃι 
ΑπαΡ... 49. βιβλιδαρ. 6. Β 4] Ρὶ Απἀ8 οἰ Ατὸ οἱ σδί; ἰΐϑιω αἱ βιβλιονί 
κοιλιαν..Α καρδιαν (Απά: τὴν κοιλίαν δηλαδὴ τὴν καρδέαν εἴς) 

10. βιβλαριδ. ο. Α΄ δὶ αὐ νάϊγ Ρ] Αμὰρ.. Β Αἱ ἔοσεξϑο πᾶς Ατγϑ οἱ οδί 
βιβλιον, ἰΐθτα 4111 Απάλ μυβλιδαρ. ] ὡς μελι γλυκὺ 6. Ο 8] Ρ]δΥ νῷ 5.7 
αἱ Απάοι ΑΥ οἱ οδί.. ΑΒ 86. γλ. ὡς μέ. 

11. λεγουσιν δ, ΑΒ 8] Ρ] 80 δτὴ μ87] Αηάο Ατὸ εἰ οδ.. ς λέγειν 6. τηΐῃ 



Τοιρ]υμ τηϑίϊθάπῃ. πο ἐδβέθβ ἀθ. ΑΡΟΟ. 11,06. 688 

ΧΙ. 

Α ’ ’ σ Ἁ 

1 Καὶ ἐδόϑη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων Ἔγειρε καὶ «ἦν δ ς 
Α - -« Α 

μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ϑυσιαστήριον καὶ τοὺς προσ- 
- 3 » κα νιν γ.2." ᾿ -» “Ἢ 

κυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωϑεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε 
"Ὁ Α Α ). Α ’ Ο 909 9 Φι» Α 4 ’ 

ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόϑη τοῖς ἔϑνεσιν, καὶ τὴν πόλιν 
4ἉἫ « - ΑἉ Α 

τὴν αγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. ὃ καὶ δώσω 18,5: 
-- 4 Α 

τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακο- 
’ ’ ξ - 

σίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 4 οὐτοί εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι "25 ε, 5... 
4 ’ - - - ξ - 

καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. Ὁ καὶ 
᾿ Ἢ - - ’ - 

εἰ τις αὐτοὺς ϑέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐχπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος "3 ΚεῚ, 10. 
3 “» Α ’ ᾿. 3 Α 2 οοος ,) Η 3 Α 

αὐτῶν καὶ κατεσϑίει τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν᾽ καὶ εἴ τις ϑέλει αὐτοὺς 
-» σ΄ - ᾿ - τ : 

ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποχταγϑῆναι. ΘΟ οὗτοι ἔχουσιν τὸν 

---- “..στἰ...-...Ψ...-ᾶ.  ὀλς. 

αὐ νάϊ Ρ] νν ρου ἀπάδ οἱρ Ῥυΐ] ἐπι 566 δ. Β 8125 βγγ Αηάὸ Ατϑ οἱ 
σΔΕΡΥΣ.. ς [μὴ οἵῃὴ 6. Α δογία ρᾷὶ Αηάδ δἱρ 

ΧΙ. 1. λέγων 6. ΑἍ ἃ] εγϑθ νρ οορ δϑίδυϊ δγν 5] Απᾶϑ οἱρ ἀχθ οἱ οδί 
ΡΡίδι,, ς9 (μος Οὐ 532) ρῥγϑθιῃ χαν ὁ αγγέλος εὐστῆκεν ὁ. ταΐῃ ; ̓ΐθιη 

ΒΑ] ἴδγεῖθ βυυ ἄγ Απὰῦ Υἱ᾽ο κι εἰστ. (Β ἐστ.) ὁ αγγ. ἔγειρε 6. ΑΒ 8] 
Ρτπὰ Απάϑος, ς Τμῃ -ρᾶν ὁ. τοῖῃ αἱ νάϊν Ρ] Αὐᾶᾶ κ᾿" 6ἰΡ οἱὃ Ασγὸ οἱ οδί 
(εἴ. -ρον 166) 

2, ἐξωϑεν .. ς (μοι ς8 εἰο) ἐσωϑὲεν ο. ἃ] αἱ νάϊγ 8]Ρ16. Απάς Ὑ] [εξω 

ς. ΒΔ] υἱὶ νᾶϊν ἸΙοιχα μ] Αμὰρ Ατϑ οἱ οδΐ .. 1 εξωϑὲν 6. Α Δ] [6γ6᾽0 

Αηάδ εἱς | πατησουσιν ..Α μετρήσουσιν ] τεσσερακ. ο.Α.. ς τεσσαρ. 
ο. τηΐῃ μ]Ὲ; Β  | καὶ διὸ 6. ΑΒ 8] ὕὰ Απὰρ.. ς οἵη χαν 6. τηΐῃ γ]ὶ 
Αὐᾶ8 οἰ Αἰ οἱ οδί 

8. περιβεβλημένοι 6. Ο Δ] ῬΊοῦ Ηἱρ 458 Αὐάοπιῃ Ατο οἱ δαὶ... η -μένους 
ς,. 48 δ] 

4. ἐλαιαι.. Α αὖλ., ὁ αλ. } καὶ ἂν 6. ΑΒΟ Α] ρ[ι.838 Ηἰμρ Απάοται Αγρ 

οἱ οδἱ Οδάγβ.. ς (Ξξξ αὖ 82) οἵη αὖ ὁ. τηΐῃ τὰ αν ἐγωσῖον ς, ΑΒΟ ϑίο 
.. 69 αὖ ὁ. 4] ἴογο Ὁ Ατ οἵ οδί τοι" (6. ὁ 8] αἱ νἀτγ οσὴῃ ΡΡ ; 5ὴ οχὴ 
6. ΑΒ) κυρίου 6. ΑΒΟ 8] Ρ] ν᾽ (00 ΒΓ ἃ] ΗἸρρ 43 Απὰρ εἰ. Ατὐ οἷ οδΐ 
γὶςο Ριὶ ἃ] .. ς (ΞΞ-,ὁιαὉ 82) τ. ϑεοιι 6. τηΐῃ τ. Απᾶϑ | ἐστωτὲς Ο. ΑΒΟ 4] 
ἔετοϑ5 Απὰς Αγ οἵ οδῖ .. ς (Ξξξ Οὐ 832) ἐστωσαι οα6. τηΐῃ οοτία ριὴ Ηἱρρ 438 

Απαδ (Ὁ 

ὅ. ϑέλει ὈΪ8 9. ἃ (868 866 ἰΙοοο ϑελησὴ Ηἱρν Ὀΐβ ϑελησει) ΒΟ αἱ ἤδσ ' 
Απάοπιπ Αγ οἱ οδὲ.. ς (ξ:τ Οὐ 82) ϑελὴ ο. υὐἷῃ τὴ [ἐν Β606..σ ἡ] 
ϑελ. αὐτοῖς ὁ. ΑΒΟ 81] πιὰ νῷ Ηἰἱρρ (ϑελ. ἐν τουτοις)ὴ Απάῦ Ατὸ οἵ οδὶ 

Τίοἢ .ος αὐτ. ϑελ. ς. ταΐῃ αἱ νάϊ Ρὶ Απἀδ εἰν Ῥχὶ | αδικησαν (8] Ρδῦο 
Αμπὰβδ 6(Ρ αποκτευροιν) οὐτοῶς (Α 01) 



ΙΕ 17,1. 
ΦΕΧΊ, 19. 

18, 
δι 7,1. 

0838ῪΆΑῪ ΑΡΟΟΚ(Γ.ῚΙ, 1. υο ἀδὶ [6868 "6110 8 θ6ϑέϊ8 μϑοϑι 

τ ᾿) ᾽ .- ..Ἁ« “ ᾿Ὶ « Ὶ ᾿ 4 . ) Ε ἐν ᾿ 

οὐρανὸν ἐξουσία» κλεῖσαι, ἐν» μὴ υετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τὴς προ. 
᾽ὔ - ’ Γ «4 - ε ’ ’ 

φιητείμς αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπε τῶν υδαάτων στρέφειν 
᾿Ὶ " ᾿- 3 Α - ; τ ΤῊΣ « ᾽ ᾿ ΓΙ 

αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γὴν ἐν πάσῃ πληγῇ οσῦκις ἐμ 
᾿ γί δ ελέ δος [ά δ ἀξ » 9 τοῖν 

ϑελήσωσιν. ἰ καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν» μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ ϑηρια 
- Ἂν ’ ᾿ 9 5 - ἢ 4 

τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τὴς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον χα 
Ἁ Ἵ - . ᾽ 4 4 - 3 - ἊΝ 

γικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποχτενεῖ αὐτούς. ὃ καὶ τὸ πτώμα αὑτῶν ἔπι 
- ’ - , - ᾿ Ἥ ΄ Ἂν ΣΝ 

τῆς πλατείας τὴς πόλεως τὴς μεγάλης, τις καλεῖται πρευματιχως 
’ » Ο Α [ὦ ’ ΕῚ ΄. 9 ’ 

“Σόδομα καὶ “ίγυπτος, ὅπου καὶ ὁ χύριος αὐτῶν ἐσταυρωϑὶ. 
ὠ ΕῚ - - ΑἉ - ᾿Ὶ -- ᾿Ὶ - 

9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐϑτῶν 
- - « ’ ὼ [4 Ἁ Ὶ ’ 9 ἴῃ ) 

τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς ἡμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐχ 
Ἵ - - ᾿ “- Α [4 - Α - 5 

ἀφιοῦσιν τεϑῆναι εἰς μνῆμα. 10 χκαὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 

θ. τον οὔρ. ἐξουσ. κλ. ς. Β 8129 Αηᾶς Ατὸ δὲ εδὲ.. ς (ξΞξ, ΟΡ 82) 
ἐξουσ. (ἴμῃ ργϑοιη τῆν ς. 46) χζ. τὸν οὔρ. ὁ. ΑΟ 8] αἱ ναϊγ ρΡ] νᾷῇ ἐορ 
ΒΥΡ ἃ] Ηἱρρ433 Αὐάϑ 61} ρῥρὶδὶ ] χε. 3ρ. ς. ΑΒΟ 8] Ρ] Βυυ Ηἷρρ πὰ ἀτὲ 
εἴ εδἱ Ῥυὶ Ῥγοζηΐββ.. ς (ΞΞ Οἢ 52) βρ. ὑε. 6. τηΐῃ τῶι 60» Απὰδ εἰ! 
τας ἡμέρας α. ΑΒΟ Α] }] ΗΙΡΡ ΑΠΩΡ εἴ Ατὸ οἱ οδὲ .. ς (ΞΞ: αὉ 82) ἐν 
(Αηᾶϑ δαὰ ταῖς) ἡμέραις ς. τηΐῃ τὴ νῷ Απάϑ [τῆς προφ. αὖτ. ς. ΑΒ 
8] Ρ] νᾷβ ΘοΡ ἅτῖη 81] Ηἰὶρρ Αμάθιωπ Ατῷ οἵ οδὲ .. ς (Ξξ-. ΟσὉ 92) αὐτ. τῆς 
πρ. 6. ταΐῃ τὴῦ (ΒΥῪ ἦρι αἀτεδ. 1118) ] ἐν ς, ΑΟ 8] Ὁ] οὸρ 84] ἘΠΡΡ ἀπάοιιβ 
ΑΥδ οἵ οδὲ ρριδῇ, ς (Ξ- ΟὉ 32) οπὶ ὁ. Β 8] πὰ Ὑρ ΒΥΣ 8} | οσακ. ἐαν 
(ς ἃ] αν) ϑελησωσιν (Ο ϑελησουσιν, αἱ Ῥαὰς ϑελώσε ν6] ϑελουσὴ Ἀ.]. 
ὃ. ΑΟ δ] ρ] νβ ΦῸΡ Β.Ὺ 86 [ἢ αἱ Ηἰρρ Απάβδ εἰἐρ ρρῖϑδὲ, ΟὉ 52 ροϑβὲ τῇ» 
γὴ} ΡῬοῃ 6. Β 4] ἴογο Απαὸ Ατὸ οἷ οδὲ 

Ἰ. τὸ ϑήριον..Α δἀἀ τὸ τέταρτον [Α τὸ ἀναβαίνων [μετ αὐυτ. ποὶ. 
δ. ΑΒΟ Ἀ] ρΗ] νρ' ΒΥΤ ἅττὴ Ηἱρρ433 Απάς Ατϑ οἱ εδὲ ρρἷδῦ.  ς (ΞΞ- 6Ὁ 82) 
πολ. μ. αὖτ. ς. τηΐῃ τὴ σΟΡ Απᾶβ εἰ | ο ρμεικησή 

8. τὸ πτωμα ο. ΑΒΟ0 8] ρ] 855 οορ 5|δῃῖ οἰδ.4 Αγ οἵ οδὲ θρ]ϑὶ αδἱὶᾳ .. ς 
(ΞΞ σὺ 82) τα πτωμιατα α6. τα ξσογίθ ῥῖὴ νῷ ΒΥΥ 81] Απάοτηπ Ἀγ Υἱς 
τῆς πολ. ς. ΑΒΟ 8] Ρ]υ8ἦ5 Απάοτοι Ατο οἱ εδὲ... ς (ΞΞ ΟὉ 5.2) οπι τῆς ὁ. 
τηΐῃ τη [ οτου και .. 8] ἔδτο Ὁ "ἰρ81᾽ σορ 8155 ΑπᾺΡ εἱς ἔχε (1 οοόζὴ γϑτὸ 

ἐν ἤ καὶ ὃ κύρ. πέπονθεν) οτὰ καὶ Ι αὐτῶν ς. ΑΒΟ 8] Ρ] νν ἔδσβ οὔῖῃ 
Οὐ Αμάοπιῃ Αγα οἱ οδὲ Οθάγθη Ῥυὶ Ῥχοιηΐββ .. ς (ΞΞ 6 52) ἡμῶν ὁ. 
ἴοδί ρᾶῦο 

9. βλέπουσιν ς. ΑΒΟ 8] Ρ] 815." Αηάοπιπ Ατὸ δἱ οδέ ΤΊΘΗ.. ς (ΞΞ- 6Ὁ 8) 
-Ψουσιν 6. ταῖῃ τὴ νῇ' ΠῸΡ 5.7 8] Ρυὶΐ | Β καὶ των φυλῶν | τὸ πτωμα «. 
ΑΒΟ ἃ] ἔδτϑϑο οὸρ Απᾶδ Αγ οἱ οδἱ Τίς .. ς (ΞΞ- ΟὉ 52) τα πτωματα ε. 
τ Ϊῃ ΡΠ Υ' ΒΥ 8] Αηαδ 6ἐρ Ῥυΐ| ἡμίσυ ς. Β ἃ] ΡΙυ835 Απδοταν Ατο οἵ 
αὶ 888... ς (600) Πῃ ῥργδθῖῃ χαὺ ς. ΑὉ 8] ρτὴ (νρ 8] Ρυΐ 41) αφιοῦσιν 
(μπ -ἰουσιν) ὁ. ΑΟ 13. 38. 80. ἀπὶ ἔχ Αγ] 10] 1ρ8ὅ: 4] Απᾶδ ὙΠ᾿... ς 
ἀφήσοισι 6. Β ἃ] ὑ]6γΥ νυρϑὰ δοὸρ βὺγ δ] Απὰρ οἱὸ Ατὸ οἷ οδὲ Ρυὶ [ μνῆμα 
9. 48 (ὁ 86, -μειο»}) Α] Ρὶ “ῸΡ ΒῪῦ 8] τπὰ Απάοιμῃ Αγ δὲ οτέξ Τίοῃ .Ὄος 
(ΞΞ αν 32) -ματα 6. ταΐῃ τη νῷ 4] Ῥυὶ 4] 



χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ εὐφραύίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλν: “Ἔκεν 9, 82. 
Ψ τ « «7 - - 

λοις, ὅτι ουὅτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοιχοῦντας ἐπὶ 
- - Α ᾿Ὶ Α ἰῷ [4 Α , - ΓΡῊ - 

τῆς γῆς. 11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ “τε 81, 5. 
- -“ν- ὃ. ὡς 4 - 

τοὺ ϑεοῦ εἰσῆλϑεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, 
- Ῥι ἢ , 2 » Σ Δ ᾿ - 2 ; ζ . 

καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπι τοὺς ϑεωροῦντας αὐτούς. 12 και 
»»ὕ ν ’ » - 3 - 

ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς “4τάβατε 
τ . ἊΣ 3 ᾿ ᾿ " 2 - ν 
ὧδε᾽ καὶ ἀνέἔβησαν εἰς τὸν οὐρανὺν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν 

2 ᾿ ς 3, - Ὁ - Α 2 5... -ὦ , Α 

αὐτοὺς οἱ ἔχϑροι αὐτῶν. 18 καὶ ἐν ἐχείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς 
; , ’ τι ’ , 

μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεχτάνγϑησαν ἐν 10,18. 
- -- ᾽ έ 2 ’ Α 

τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνϑρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφο- 
Γ ν.ν»ν - - -- -ψ ᾿ 

βοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ ϑεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 14 Ἢ οὐαὶ 
«ς ’ ᾿ Α΄ ΜΝ ΝΛ φ« ,ὔ ν νιν ’ 

ῃ δευτέρα ἀπηλϑεν᾽ ἡ ουαι ἡ τρίτῃ ἰδον ἔρχεται ταχὺ. 9, 15. 
-- -ἉκΑ « »“"- 4 . Ἁ Ἁ 

150 Ααὐ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένοντο φωναὶ 0,1. 
’ ἊΦ 2 “- 2 - 

μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντες Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου 13,10. 
"-- ’ [ - Α - - - - 

τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς "Ῥ55 3, (. 

10. χαιρ. 6. ΑΒΟ 8] Ρ] Απάβ οἱό ΟἸγο Τίοα .. ς (ΞΞ 6 52) χαρουσιν (88. 
Απὰρ Αὐτὸ οἵ οεδί χαρήσονται) 6. τη) τῆι νϑ 600 ΒΥ1 6. 4] Ρυΐ ] εὖυ- 
φραιν. (65) 6. Αο 12. 28. 86. Απᾶδ ΤΊοΝ (14. εὐφρανουντ.) .. ς εὐφραν- 
ϑησοντ. ἐς. Β ἃ] ῥεγ νν αὐ νὰἀϊν οὔ Απᾶρ οἱὸ Ατϑ οἱ οδὲ Ῥυΐ ] πεμῳ. 
ὁ. ΑΟ 8] δσογίβ ρζῃ νβ ΘῸΡ ΒΥΥ 841] ἀπάϑ Ρῥχὶ (νροοᾶ ΤΊΟΙ πιϊξέμπ).. ΘὉ΄ 
δωσοιυσιν ς. Β 8] ἔοχο"" ΑΠΔΡ οἱ Ατϑ εἱ οδἵ [Ὁ 27. αλληλοὺυς 

11. τας... 410 οπὶ [ἃ ἡμίσου (Ἰΐα οἵ. ν. 9. 3), ὁ τὸ ἡμέσὺυ | ἐν αὐτοις 
(εἰ. ΟὉ 52) ο. Α 18. 86. Απάᾶδ Ιάδο; ἰΐεπι (607) αὐτοῖς ὁ (εισηλϑ. ἐκ 
τ. 9. αὐτοις) αἰδ.. Β ἃ] ρπὶ ΑπὰΡ οἵδ ΑΥὐϑ δ οδὲ εἰς αὐτοὺς; ᾿ΐεπι ς (ΞΞ 
ΘΟ 32) ἐπ αὐτοὺς 6. παῖ αὐ νὰϊγ μὰ | ἐπέπεσεν (α΄) ο. ΑΟ 4] ἔεγ ἰδ 
91 Αιάδ,. ς ἐπέσεν Ο. Β 8] ρὶ Απὰρ εἱς Ατὐὸ οὐ οαὐ [ὁ 17." ἐπὶ των 
ϑεωρουντῶν 

12. ἤκουσα (ΘΟ) 6. Β 4135 οορ βυγϑά ἅγτὴ δὺν' Αῃάοιοπ ΑΤΘ εὐ οδὲ ΤΊ ἢ 
ες [μη -σαν ὁ. ΛΟ ἃ] μᾶὶ νβ αἱ (81 ακουσουσιν, 88. -σονται) [0 Αἱ 
ἔεσοθ Αμᾷδ δἱρ φωνῆς μεγαλὴς οὖ λεγουσῆς | :᾽» νυ (βἰο) [μὴ 

οἵ αὐτοὺς ο. Α 28. αναβατε 6. Α6 26. 80. 42... ς -βητε ας. Β ἃ] ρῥὶεν 

Απαθιπ Ατα οἱ ἐδὶ 

18. χαὶ ΌΓ 6. ΑΟ 8] γ}] νβ οοὺΡ Β.1 δὶ Αμάοϊιη Ῥχὶ.. Βὶ 130 Αγϑ οἱ οδῇ 

ΤΊοἢ οὐ [ ὡραὰ 6. ΑΟ 8] σογίθ ρῖῃ νβ ΘῸΡ ΒΓ Ὁ] Απὰϑ Ρτὶ δ] .. α΄ 
ἥμερα ς. Β δἷ μ᾽] 880 ΔΥΡ 5156 ΑΠΔΡ οἱὸ Ατὸ οἱ οδῖ ] καὶ τὸ .. ὁ ὥστε 
το Ϊ δέκατον .. Β7 (ἰ. 6. τριτον) [ ὁ ἐνφοβὸον 

14. ἐδοιυ ᾿ι. 1. ς. 5 4125 Αὐάν οἱ Ασα οἵ οδῦ... ς πη ρμοβί απηλϑὲν Ο. ΑΟ 

Α] σονία ριὴ νν μ] (868 νρ [ποι ἰ0] 81] ΘΟΡ ἃ] Ῥχΐ δὲ 6066) Αμάὰϑ Ρειΐϊ... 

41. [ἃ Δοῖἢ οπὶ 

15. αὶ οὐν ὁ |[ λέγοντες 6. ΑΒ 416... ς (-- ΟὉ 852) λεγουσαε ᾿ς. Ὁ 8] }] 
Απάοιτμῃ Αταο οἷ εδί | ἐγεγέτο ἡ βασ. ο. ΑΒΟ δὶ οὶ νν υὐ νάϊγ ογὴ) Ὀμϑτ 

οὐδε, ς (Ξ αὺ 82) -τοντο αὐ -λειαν ο. ταῖῃ υἱχ τὰ | καὶ τοῦ χὺ αὐτου 



4, 4. οἱο 

4, 8. 

10, 4. 

ὃ. ὅ. 
10. 1κ- 
16, 31. 

6806 ΑΡΟΦ(.11. 10. Ηγπιθυ ΧΧΙΥ͂ ρεοδογέοσοσυσ. Τϑιρίαμ ἀεί. 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. 10 καὶ οἱ εἴχοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἀ 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ χκαϑήμενοι ἐπὶ τοὺς ϑρόρους αὐτῶν» ἔπεσων ἐπὶ 

τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεχύνησαν τῷ ϑεῷ, 11 λέγοντες Εν 
χαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ ϑεὺς ὁ παντοχράτωρ ὁ ὧν καὶ ὁ ἤν, ὑπ 
εἴληφες τὴν δύναμίν συυ τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας, 18 χὰ 
τὰ ἔϑνη ὠργίσϑησαν, καὶ ἦλϑεν ἡ ὀργή συν καὶ ὁ καιρὸς τῶν γε: 
κρῶν χριϑῆναι καὶ δοῦναι τὺν μισϑὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφή: 
ταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβυυμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς μικροῖς 
καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφϑεῖραι τοὺς διαφϑεέροντας τὴν γῆν. 

10 καὶ ἠνοίγη ὁ ταὺς τοῦ ϑεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὥφϑη ἡ κιβω. 
τὸς τῆς διαϑήκης αὐτοῦ ἐν τῷ γαῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαυὶ 
καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 

... 8] ῥϑῦο (0] 4] Δπάβ Αὐτὸ οἵ οδί πὶ χν (βεαὰ τὸ οἱ οδὲ δηΐοα χαὶ τοῦ 
κυρ. ἤμ. 

16. οὐρτ 6. ΒΟ Α] πἱ νὰν Τὁτηῃ ρρῃ .. ἢ οπὶ ὁ. Αἰ εικοσι 6. Αὐ ἃ] τὴ Απάθπα 
ΑὙ οἱ οδί, ἰΐδια νῷ Ογρ Ῥεῖ οἷς... ς (ΞΞ 6Ὁ 52) αἀὰ καὲε α6. ταΐῃ αἱ νάϊτ 

ΡΙ; Β ΔΙ χκδ' [οὐ 866 6. Ο 8] Ρ]εγ ἀπάοπιῃ; Αγ δὲ οδέ (16 τ φιρ ἐπ ο0ν- 
δρέοίι - 8εεϊοπί γᾷ Ῥτὶ; ΟΥΡ ἐη δοπϑρ. ϑεάθηΐε8) .. Τωτ οτὰ 6. ΑΒ 414 τοὺ 
θεοι' ς. ΑΓ 8} ρὰ νρβ σῸΡ ἃ] τι Απάβ οἱρ Ῥυΐὶ... ΟΥρ οἱ... Β 8] 5γγ 
ΑΥΥ Αὐὰο Ατὸ οἱ οδὲ ργϑβῃ τοι ϑρονου [ καϑήμενοε ὁ. Α 8] ρχὰ Απὰδ 
οἱρ... ο 2. ἅγηι καϑηνται, Ἰἰίειη (6) οἐ καϑήηνται Β 8] ἔοτοϑο Απὰς Ατὸ 
εἱ οαἱ [ἐπέσαν ο. ΑΟ 8] ρμἱὶ Απὰδ ε6ἰρ.. Β δὶ τι Απᾶς Ατὸ οἱ οδὶ - σοῦ 

171. σοι... Β σε] καὶ ὁ ἢ» ας. ΑΒ0 (Δἀὰ καὶ) δ] ρ] δὼ ἴῃ (δὰ εἰ) ἀοιιίὰ 
ΠΔΤῚ ἃ] Ρ] ΒΥΤ ἉΤΙΏ ΘΙ. 4] ΑΔΑΡ οἱ Ατὸ οἱ εδὲ ΟΥρ Ριὶ δἱ .. ς (-Ξ6ῦ 
5.) δή καὶ ὁ ἐρχόμενος ς, παΐη τὰ νρθᾶ οορ 4] Απὰβ | ειλῆφες ς, 6 (:: 
οἴ δὰ 2, 8 οἱ 4.).. ς μη 49. -φας 6. ΑΒ οἷο 

18. καιρος .. Ο κληρος [1ωπϑ4 πιῖπ χαὶ τοῖς αγιίοιῖς κ. τοιῖς -μέφγους ο, Α; 

τοι [μη (ετθα τηῖα ροιθἃ ἸΠ81} τοὺῦῖῖς μέκροιυς κι τοὺς -λοὺυς α. ΑΘ [1μη94 πιΐπ 
ὁπ] καὶ Ἔχ ε, Α| διαφϑειροντας ς. ΑΒ 8] Ρ]6Γ (ον φρεογενιξε8) Απὰδ εἰ 
(φϑειρ.) ΡΑΥΘ οἵ οδὲ.. Ἰωψῃηϑὰ πιαὶ διαφϑειραντας ο. Ο 84] μας Απάδ (νρ 
8} ΟΥ̓ ῬΥΪ ἃ] χιὶ σοτΥμρογιη) 

19. ηνοιγὴ ο. ᾿ς ΑἹ οὶ Δηάοιιπ, Βὶ 8] ρῃ ΑἸ οἱ οδὲ ἡνοιχϑη | του ϑεοι' 

0 Ο. Δ΄ ἃ δ᾽ΐα ἀπὰς γὶς,,. ς 49. ὁπ ὁ 6. Β 8] Ἰοῆρθ ρὶ Απάᾶβ δὲρ Ατσϑ 
εὐ ἐαἱ ῬΓΙ [ ὠφϑήη .. ο ἐδοϑὴ ] αὐτοῦ ΡΥ ς. ΑΟ Δ] φογίθ ρῖὴ νρ ΒΓ 
Απάδ οἰδι, ΟΌ 52 τοῦ (Β δἱ οὔ) κυρίου 6. Β δὶ ἔογεδο Αμ)ὰρ Ατο εἱ 
οαῇ 1. (Δρ 6411) ἰέθπι νν αἹίᾳ τοῦ ϑέου... νροὰ ςοὸρ δγθ Ῥχὶ λυ 
οον (605) [ καὶ (11. οπι, 13. δἀἀ δ) σεισμος (84. Απάϑ εἰς - μοι) ο. Α0 
Ἀ1 ἴ νατν ρὶ νν ῥοῦ Απὰρ (68 οἰ6) Ρὺὶ ΤΊ ἢ (βεα οἴῃ κα. φων. 6ἷ κ᾿ 
χαλ. μὲγ.)... (09 49, ονἱ ὁ. Β 4136 ασὺ Ασϑ οἵ οἱ 



Μυ]ον Μοβϑίδηι ρᾶγίθηβ. ὕγϑοο οἱ ΜΊΘ 861. ΑΡΟΟΌ. 12,1. 687 

ΧΗ. 

1 Καὶ σημεῖον μέγα ὥφϑη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη ,εὃι, 
τὸν ἥλιον, καὶ ἥ σελήνῃ ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα "Μιον «, το. 
κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 8 καὶ ὥφϑη ἄλλο ση- ". 

μεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς "Ἐα 99, 8. 

ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 19, τ' 
4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκδν ἐνώπιον τῆς 
γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέχῃ τὸ τέκνον αὐτῆς 
καταφάγῃ. Ὁ καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα οἶτ,, 
τὰ ἔϑνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ᾽ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν “ἢ 
ϑεὸν καὶ πρὸς τὸν ϑρόνον αὐτοῦ. Θ καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν 
ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα ἐκεῖ “Ὅδα τε, 1. 
ἐχτρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. ἰ καὶ ἐγέ- “ϑααιν, τ. 

γετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ 

----.-.-.-.-.Ὀ.-.....-.Ὁ-.... 

ΧΙ. 1. περιβεβλημενὴ .. Α περιβλεπομενὴ 

2. Β ὲγ γαστρι ] κραζει 6..Α 8] αὖ ναϊν Βα τὴι δι ἀορτηΐὰ 4] δοὸρ ἃ] 
Ηἱρρ439 ΜοίμΤ17,, ὁ (ργϑϑῖι καε, ἰΐοα ΒΓ) 413: νρ ἃ] Αηᾶοιῃ Ατῷ οἱ 
οδὲ Ρχὶ ἐκραζεν, ᾿ΐδθιη Β 8] ἔδγο᾽ ὃ νροοὰ -ἰεν (6 ́ -ξζεν 8. -ξεν) [ὠὡδὲ-- 
γουσα (εἰ. ΗΐρΡ ΜΕ} δος) .. μηθ τοῖῃ μγβϑτη καὶ 6. ἃ 

8. πυρρος ὁ. αὶ ἃ] υἱ νάϊτγ ρ] νᾷ ἃ] ΔΙΟΙΙΤΙ Απᾶϑ οἱρΡ Ατὰ οἱ οδί Ρυὶ.. 

ΒΟ 8] [6Υ 639 οορ 4] Αηᾶῦ συρος. Ῥοδβαΐπηιβ δηΐθ μέγας 6. ΒΟ Α] Ρ] ΘοΡ 
ΒΥ 4] Μίοἢ Απάομῃ ΑΥο οἱ οδύ ῬγΪ.., ς ροβῖ μέγας 6. Α 8] τὴῦ νρ ἃ] 

Ι αυὐτου ..Α αὐτῶν Ϊ ἐπτα διαδ. 6. ΑΒΟ ἃ] Ρ] δῖ ἔπ 8] Ρ] Μοίῃ Απάοται 
Ατα εἰ οδὲ .. ς (Ξ-Ξ 6 82) δι. ἐπτ. α. τηΐῃ τῶῦ νρϑᾶ 4] Ῥυὶ 

4, οἀστρων Ϊ ὁ ἐστηκειίτεκειν .. 87. 49. ΗἸρρ439 τιχτειν, Μϑῖἢ ἐχτέκειν 

ὅ. αρσὲν 6. ΑΟ (:: 486 απϊάθτῃ Βο0]οΘοδ ἀϊοϊο πα ἴΏ6Ρ 10 τη} {18 8}}}8 
πη Αρος δάμιιεϊ8 νἱἀθίατ) .. ς 49. ἀρρεναὰ (Β αθενα) 6. Β 81] ΡΙογ ΗΐρΡ 
Με εἰς [ ηρπασϑη .. 5 -χϑη, 815 ΗὶρΡ ΜΕΙὴ -γη ] προς 866 6. ΑΒΟ 
αἱ ἔογοϑο γν ἴδσα οἵπὴ (ΗἿρρ εἰς) Μοίῃῃ: ΑΔΑΡ οἱὸ Αὐϑ οὗ οδἱ Ῥυΐ.. ς (Ξ 

σὺ 532) οἵὰ ὁ. τηΐῃ τ Αηα8 

Θ. ἔκξὶ ΡΥ 6. ΑΒ 8] "ὶ Μοίῃ Απὰρ οἱϑ Ατϑ οἱ οἱ; ἰΐθηλ 864 ἴγϑῃβρ 41. 
81.ἀἀ Ηΐρρ .. ς (ΞΞ 6" 852) [μῃ οἵὰὴ 6. Ο 8] μη (νν ρὶ Ρυὶ) ἀπᾶϑ [| απὸ 

6. ΑΟ 8] δσεστίθ ρῃὶ Ηἰρρ489 Αηάδθ,. Β 4] ἔογοδο ΜῈ Απά δὴ οἐρ οἷο 
Ατθ οἱ εδὲ ὑπο | ἐχερεφ. (6) ς. Β 8] 35 Μείδ Αὐτὸ οἵ ὁδί... ς ὴ τρε- 
φωσιν 6. ΑΟ (-φουσιν) αἱ οοτίθ μὰ Ηΐὶρρ Μοίμοδα Απάοτλη 

Ἴ. Τὰ ὅ τε μειχαήλ 6. Α 5γτ (αἱ νάϊ) [ του πολεμήσαν ὁ. Α6 8] τὴῦ (τὶ 



18, 

608 ΑΡΟΐς 12, 8. Ὅτασο ἃ ΜΙ 8616 ν] εἴ ΡΟγβθαῦ ει 

- ᾿ “φτ - ἰ ’ » , νι ς 

πολεμὶ σία μέτα του ὁσιεχον ξύν; καὶ ὁ οὐσῶν ἘΠΟ ΛΕ μὴ ΔῈ Χαὶ οἱ 

ἄγγελοι αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ ἴσχυσαν, οὐδὲ τόπος εὑρέϑη αὐτῶν ἔτι 

ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλύϑη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖα, 
γ᾿ , ’ Α - [4 - 3 

3. ὁ καλούμενος διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένῃ 

ὄλην, ἐβλήϑη εἰς τὴν γὴν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐδ 
.»» . ᾿ 3 - 5 - ’ 

ϑησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 

. ττίρτι ἐ ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἢ δύναμις καὶ ἢ βασιλεία τοῦ ϑεὸν 

ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήϑη ὁ χατήγωᾳ 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ ϑεοὺ ἡμῶν 
ε ’ κ ’ ᾽ Α »..Α ᾿ - 

ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἰμα τοῦ 

ἀρνίον καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐχ ἡγάπησαν 
0. τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄρχι ϑανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσϑε, 

.] Α Α . ὡς; - ἃ Α - Α 

οἱ οὐράνοι καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες᾽" οὐαὶ τὴν γὴν καὶ τὴν ϑά 
- ᾿ ς ες: « , 

λασσαν», ὁτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων ϑυμὼὸν μέγαν, 
εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 

Οα88 τὦὖ ρεισηανεπέ; διΐθϑα ΜιΙολαοῖ οἱ απιρεῖὶβ οἰι.8)., ἰΐθτη οταἶΐβδο τοι Β 

8] ἔογοδὺ Αμάοτηπ., ἴζριη βυν (εέ πον. εἰ οοἴϊερσίινπ ἀπσεζογιιπι εἴμ αὦ 
Ῥτοοζεααεηι οἵπὶ -) 81 ῬΥῚ 488... ς (ΞΟ Ὁ 82) ἐπολεμιῆσαν ο. τοΐῃ πὰ 
ΑΤΘ οἵ εδῖ, ἴΐεπι “πῆι. εἰ απ ροῖς οὗτ8 ργοεϊξα δαπίιν ἧν 6] βἴτηξ} ογ] να Ηΐογ 
8] [ μετα ς. ΑΒΟ ἃ] ρ] νν αἱ νάϊν οἴμῃ ὑρέτῦ ρρὶδὲ την. ς (ΞΞ- 6Ὁ 82) 

κατα 6. ταὶ νὶχ τοῖ Ατηχϑὺ (αν. ἀγαςσοπόηι) 

8. ἐσχυσαν (Β 14. --υον») 6. ΒΟ Δ] εἐὐγχίθ ρὴ νὰ ΒΓ 81] Απᾶδ οἱρ Ασϑ οἱ 

οδί Ρυὶ ΗἸδγ ἃ]... αὐ ὃ2 1,η9ἀ τηῖπ σεν ο. Α 8136 ροὸρ ἃ] Αῃᾶς Κ|ς ὕἴαβὸ 
[ οὐδὲ ο. ΑΒ΄Ο Δ] ἔογοἶϑ δὲ ρίαν Απάοιθῃ Αγ οἵ οδὲ .. ς (ΞξΞ-: ΘὉ 1) οὐτε 
6. ἢν πὰ αὐτῶν 6. ΑΒΟ 8] μὴ γᾷ ΒΥΓ 8] Απάϑ δὲ Ατϑ οἱ εδὲ ΥἹἱς (δρ 

6411.) Ργὶ Ηἴοτν αἱ .. α΄ ἴθι (ἐσ δγγοσθ) [μη ταῖπ αυτρυ ο. 4157 σορ 
αἱ (ἸΟῪ ν᾽ ὰθ αηΐο) Ολ 88 

9. ο σατανας ς. αὐ 4] οοΥ6 ριη Απᾶρ... ΘΌ9 ὁ ὁ. Β 8] ἔονγαϑο Απὰβ εἱς 
ΑΥ οἵ οδὶ 

10. λέγουσαν ἢ. 1. δ. ΑΒΟ 8] ἔογβϑ' οἵ ρίαν νν υἱ νὰ οἴη Απᾶς οὲρ Ατὸ 
εἱ οαἱ ΤΊΟἢ Ρεὶ δ] .. ς (Ξ- ον 52) δπΐβ ἐν ἐς. ταΐη ρὴ Αμάδ (413 τοὶ οἵὰ 
ἐν τῷ οὐ.) ] χῦ .. ὁ κυρίου | εβληϑὴη (607) 6. ΑΒΟ ἃ] ἔεχεδο Αηὰδ οἱὸ 

ΑΥΘ οἵ οκξ.. ς κατερληθὴη (6. ταῖη τὰ ΑΠῸΡ | χατήγωρ ο. Α.-ς (ΞΞ δὺ 
δ 2) κατηγορος ο. ΒΟ 8] αἵ ναΐγ οἴ Απάοταη Αγ δὲ οδί [ αὐτοὺς (6) 

ς. Α 28. 80, Αυάδ ΕΡ.. ς αὐτῶν δ. ΒΟ 8] ρον (82. οἵ) Αμᾶς Ατα οἱ 
οὐδ [ ἡμὼων οχῖν.. Α1' Αμὰδ δρ Ὁ χοῦ ὑσὴ 

11. τὸν λογ. τ. μαυτιυριας .. Ο τὴν μαρτυρίαν οὐκ: "ἰὼ Εἴ. ΒΟ «-.Α οὐχ 
(18 1.) 

12. ον ουρ. 6. Α ἃ] υἱὐ νάϊν' Ρ] Απάδ 6(Ρ., ΒΟ 8139 Αῃᾶς Ασγῷ οἷ οδβί οἵω οὲ 
] ὁ κατασκχηνοιινντες, ΑἹ χατοικουντὲς [ἰ τὴν γὴν (Α αγαὴν) κ. τὴν 
ϑαλασσ. ς. Α΄ (:: οἵ 8, 18.) .. αὖ δὲ 1υπ84 πίη 49, τὴ γῆ κ. τὴ ϑαλ. ες. 



ἴῃ ΤΘΓΓᾺ ΤᾺ] ΘΓ ΘΙ δἰ 86.186 566. ΑΡΟΟ.18,1.. 0689 

Α " ΕῚ - 

18 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήϑη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν «. 
Α “Ὁ ) 2, Α - 

τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεχεν τὸν ἄρσεναν. 14 καὶ ἐδόύϑησαν τῇ γυναικὶ 
“Ε5 40, 31. ς ’ ᾽ - Ἅ. “- - ’ ὃν ’᾽ 3 " ΝΥ 

αε δύο πτέρυγες τοῦ αξτοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται δἰς τὴν ἔρημον 5 4 τ 35 
3 , - σ »-» Α ν᾿ εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπον τρέφεται ἐχεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ 

Ο “ - } - 4.» ΄ 

ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 1Ὁ καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ 
-- ἢ - ΕῚ ᾷ κ4 

τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα 

αὐτὴν ποταμοφύρητον ποιήσῃ. 106 καὶ ἐβοήϑησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, τ, τ6. ῆ Μμοφορὴ "σῇ οησησὲεν ἢ γῆ τῇ) γύναι 
ν. « - - 4 

καὶ ἤνοιξεν ἢ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν 
- “- Α [4 

ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 1 καὶ ὠργίσϑη ὁ δρά- 
Α “- Α - - - 

κων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλϑεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοι- 
πῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ "4,1. 

Ά - 

καὶ ἐχύντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ϊησοῦ. 
Ἁ Ἁ - ’ 

18 Καὶ ἐστάϑην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς ϑαλάσσης. 

ΧΠΙ. 

11, 1.13. 8. - ’ ᾿ -- Ψ 

1 Καὶ ἴδον ἐκ τῆς ϑαλάσσης ϑηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα αὐτὰ 

Β ΔΙ Ρ] νῦ ἴθγθ οἵηῆ Απὰρ οἱὸ Αὐτὸ οἱ οδὺ ρρίδῇ.. ς (ΞΞ- 6 532) τοὺς 

κατοιχουσε τὴν γῆν κι τὴν -σαν 6. ταῖῃ τῆι 818114 Αηὰδ ΑπάθοῦΣ 

18. εἰδὲν: ἰΐα οἴ. Α΄ οὰπὶ σοίοσίβ... Β δὲν [ ἀρσεναν ο. Α, ἰΐθτη Ὁ 413 να] 
Ρίυγ αρσενα .. ς 49. αὐρενα (Β ἀαρενα) ὁ. Β ἃ] ῥοῦ 

14. αἱ ς. Α΄ δῦ Ηἱρρ4394 Αηάᾶ δἐρ (ἰξοτηθοὰ ὑᾶν), ς οπὶ 6. Β 8] Ἰοῃβ86 
ΡΙῚ Ἠϊρρήϑ90Ὁ Απᾶὸ Ατὸ οἱ οδί ] οσοι; τρέφεται (418 -φηται) ο. Α΄ δὶ 
οοσίθ ρῖῃ νβᾷ 60Ρ (ΒΥ μδὲ αἰαίμν) ἃἱ Ηΐρρ5 Ῥεῖ (νρ οἷο ἔχεν Βᾳ 0 6χ- 
Ῥτῖα) .. 6Ὁ΄ οπὼς τρεφηταν ας. Β ([6ϑῖ6 Μαΐο; τὴ ἐθβίθ οτὴ Β αὐτ. ὁ7Π. 

τρ. ἐκ. καιρ. καὶ) 4] ἔδγϑϑθ αὺῦ Απάοπη Αγ οἱ οδί [ Ο οἠὶ χαὶ μι. καιρ. 

15. ἐβαλὲν.. Αἴ ἐλαβὲν ἐκ τ. στομ. αὐτ. Ἀ. 1. ὁ. ΑΒΟ ἃ] ρὶ νν υἱ ναϊγ 
ΟΙὯ ΡΡΒῚ οὐδὲ ς (ΞΞ ΑὉ 52) ροβὲ γυναίκος ἐ. αὐ αὐ νὰϊν νἱχ ταὶ Ϊ 
αὐτὴν 6. ΑΒΟ (ποι. αὐτ. ποτ.) ἃ] μοὶ] νᾷ ΒΥ 81] (000 οἵχὰ εἐνὰ π84ᾳ ποι.) 

Αηαᾶϑ οἰ Ατὸ οἱ οαἱ Ρχὶ... ς (ΞΞ- αν 532) ταυτὴῆν ο. τηΐῃ τι Ηΐρρ Αμὰρ 

16. ηγηδβεο.. 416 νοὶ ρίυν Ηἰρρ439 ρρἷδὶ α]ΐᾳ οἷι } τον ποτ. ον"... ἃ τὸ 
υδωρ ο  Β ἐνεβαλ., 14. ἀνεβ. 

117. 5 οργισθη Ϊ ἐπε ὁ. ΑΒ αἱ υἱ νάϊ ομ (νρ ΤΊΟ ἐπ ηιιζίογοιι, Ῥτὶ 
φιαζίογῖ) Ηρ Αμάοθιθη Αγ οἱ οδὲ .. 15 οἵχ 6. ( | τῦ ὁ. ΑΒ ΑΔ] γμὶ νν 
ΡΙ Ηἰἴρρ Αμπάοιῃῃ Ατϑ οὲ οδΐ ρμρίἰϑ' αἱΐᾳ; ᾿ΐϑῃ του τῦ ΒΓ Δ] .. ς (ΞΞ Ὁ 
ΝΖ) του τῦ χὺ «. τηῖ!! τη νρϑά Α] Ῥτὶ 

18. ἐσταϑὴν ς. Βὶ αἱ ἴετα οἴῃ οΟΡ ἃζθ 8] Απάομιῃ Αγὸ οἱ οαΐ .. αὐ [μη 
- δὴ «. Αο 92. νρ ΒΥΥ δου αγτὴ δΥΡ ᾽ς ΤΊΘΗ... ῬΥΪ γϑυβαῃι ὉΤῈ 

ΧΙΠ. 1. εἐδον ο. ΑΒΟ .. ς [μὴ 49. εἰδ. 6. τοῖα οογίο Ρ]ον Ϊ χέρατα ὃ. κ. κεφ. 

ἐ. Ο. ΑΒΟ Ἀ] οὶ νν ἴθσϑ οἴῃ ὑρϑτ οεϊδί, ς (ΞΕ ΟὉ 82) κέῷφ. 8. κ᾿ κερ. ὁ. 



17, 8. 

11, 8. 

18, 18. 

11, ἃ. 

640 ΑΡΟΟ.18, 2. ϑατρί( πιομδίσγατα ᾿παριοίδεϊθ οἵ δἀογδίυ. 

δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὑτοῦ δέκα διωδγ 

ματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. ὃ καὶ τὴ 
ϑηρίον ὃ ἴδον ἣν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρχοι, 
καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δρᾶ: 

κων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγά 

λην. ὃ καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν» αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς ϑάνα 
τον, καὶ ἢ πληγὴ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ ἐϑερασπεύϑη. καὶ ἐθαύμασεν 
ὅλῃ ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ ϑηρίου, 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράχοντι, ὅτι 
ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ ϑηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγον 

τες Τίς ὅμοιος τῷ ϑηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 

ὃ καὶ ἐδόϑη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν, καὶ ἐδύϑη 
αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα δύο. Ὁ καὶ ἡνοιξεν τὸ 

ὁ. [681 ραὺς {[ ονοματα 6. ΑΒ 8] Ρὶ νᾷ (εἰ. ἀτὴ 41) ΒΥ1 4] πᾶς Ατὸ εἰ 

οδῖ ..ς (ΞΞ6Ὁ 82, 864 6017 ονοόμία Ω. Ο 8] τὴ] ἥιπι ἀδτιηΐϊα 10] 1᾽ρ8" οορ 
αἱ πα οἱΡ Ρυϊ 

2. εδον ς. ΑΒΟ.. ς [μὴ 49. εἰδ. ο. Ο 4] οοτγίθ ρὶθν [ ἡ» (8] ρϑὰς τῇ [πὶ 
Ρτὶ ροϑβὲ ομίοι. ροῃ)... 609 ς, 12. 46. ΑπὰΡ!1 [ἀρκοι' ς. ΑΒΟ 8] μ᾽ αθὉ 
Απάᾶς οἰδκ  ς (ΞΞ σὺ 82) ἀρχκτουν α. τηῖῃ πὶ Απ δ" δὲρΡ'. Ατὸ εἱ οδὶ 
 μεγαλὴν .. ΑἾὉ δὰὰ ἐδωκὲν αὐτῷ 

8. μιὰν 6. ΑΒ0 8] ρμὶ νν ρὶ Απὐάᾶβ οἱ Ατ οἱ οδί [τἰπὶ Ῥχγὶ αἱ... ς (Ξξξ ὺ 
52) Ργϑθπη εὐδὸν ὁ. τηΐῃ τῆι σρ (εἰ. ἔπ 41; 884 ποι 3πὶ 8] τη) 41 ἀπὲρ 
Τίο]ι [ἐκ δ. ΑΒ ἪὉ δἱ μ] νῇ ΒΥ δῖτῃ ἃ] Απᾶς Ατὸ δὲ οδὲ {τἰῃϊ Ὀγὶ αἱ...ὄ 
ον ς {Ξ ΟΡ 52) οπὶ ὁ. Β᾿ ἃ] πὰ Απᾶϑ δι] ὡς 6. ΑΟ 8] σδϑγίο Ρτὰ Απάβδ 

ΑΥο οἱ οαίϑοπὶ (οὐκ ἐσφαγμένην ἀλλ᾽ ὡς ἐσφ. φάσκον, καὶ τῷ ὡς ὁμοιω- 
ματικῷ μορίῳ χρησαμεενον) .ς. 49. ὡσειν ᾿ς. Β 8125 86. ὑ1πιτ ΑἸΔΡ οἷς Ατγὲ 

οἱ οδεχί [ ἐϑαυμασὲν ας. Β 8] ἔεγθ οἴῃ Απδὸ Ατϑ δὲ οδὲ.. [ωπ εϑαι- 
μασϑη (ς -στωϑη) ς. α(ο) 12. 28. 36, Απᾶδ; ἰΐετη ς (ποη ςβ εἰς) 8εὰ 

ΡΟΥΒ ἐν ολη τηγῆ ο. 12, 28. 86. ΑπὰρΡ ((ΓΕΙ͂Ν ἐ ΟΘΘΗ ἰλεῆε εου- 

ἔπ ἀπ ηἴαΥ δία δ. αἰ ϊ Ὁ] οοηΐαδα βαηΐ) 

4. τω δράκοντι ὁ. ΑΒΟ ἂἱ Ρ] ἀπάοτοῃ Αγ εδἵ οδῦ.. ς (-Ξ-αὉ 3,2) τὸν -τα 

ὁ. ταΐῃ τὴῖι [ οτι ἐδ. ο. Α΄ Α]ὅ δὴ ἔα ἀθπιίὰ 11ρ85) 81] ΒΥΓ αὐ 4] (ς00 οπὶ 
κ᾿ πρ. τ. δρ. υ8ᾳ ἐξουσ. τῶ θη.) Απάοτῃ [γτἷπὶ Ῥγΐ αἱ - 238. 46. οτε εὖ. 
εἰς (Ξ ἢ 52) ος εδ, α. ταΐῃ τὰ, ἰΐοῃ ΟΘ΄ τῷ δεδωκότι ο. Β αἱ ἔστε 
Ατϑ εἱ οαΐ, 14. τω δοντι [ τὴν ὁ. ΑΒΟ 8] Ὁ] Απάοτωπ Αγ δὲ οδὲ ..ς (Ξ- 
ΟὉ 352) οπὶ ς. πηΐῃ τὴὰ [ τῷ ϑήριω 866 6. ΒΟ 8] Ρὶ Απᾶς (Απᾶδ 183. 5γγ 

ΑΥ ΠῚ οτὴ χὶ προσεκ. τ. ϑηρ.)) .. ς (ΞΞ:6Ὁ 32) το ϑήριον 6. Α 8] τὰ ΑπὰΡρ 
ΑτΤ οἵ οαΐ ] καὶ τις 0 ΑΒΟ δ] νᾷ (ΟΡ ΒΥ. δϑίῃ δ1θ 8]3.4- δὰ (Ἀγπὶ 8Ὁ 
ΤΊΟΙ ἡ τις) Απάοαιη [γίπίὶ Ῥυὶ,, ς (ΞΞ ΟὉΥ 85) οπι καὶ ο. τηΐη αἱ νὰϊι 
ἰοηβθ }] Ατϑ οἱ εδΐ [ δυναταν ς. ΑΟ Δ] αἱ νάϊγ Ρ] νρ (»οέεγεξ, Ἰζειπ Ῥγὴ) 
ὁ} ΒΥΤ' 81] Αηάοιηη [χἰπὺ Ρσὶ,, Θ΄ δυνατος (. Β 4131: Ατϑ οἱ οδὲ 

ὅ. βλασφημίαν (610) 6. Β Δ] ἔοτο89 νροϑὰ (,τὴ ππαρπα διασρλενπΐαε, αἱ 
πιαρπα οἰ ρίαδρἠεσπιῖαο νοὶ -πιϊα) Ὁϊοιδϑῦὺ (0 Ει5,ν. 6. 7,10) Αγ οἱ εδὶ 



ϑρϑγηϊ ἄθαπι οἱ ἀθ 0611 βαποίοϑ.. ΑΡΟΟ. 18,1. θβθ4] 
---,» τοὖὖ  Ῥὄ “ὁ όθὃὖὃῦΘῦΡὃϑοϑσ 5ϑ»»ὃΞ»ϑ5ϑΞὁσἜἝἨ 

στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν ϑεόν, βλασφημῆσαι τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκη- 
νοῦντας. ἵ καὶ ἐδύϑη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ᾽Τ ν. 
γνικῆσαι αὐτούς,.καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν δὰ 
καὶ γλῶσσαν καὶ ἔϑνος. 8. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ υῖ, 5 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ 
βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 
9. Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμα- οτος, 

«--τΠΠὃΠὃΠ5ς[Ἕ;'.. 

εἰμὶ Δ] ος ς -ἰας 6. Ο 8] Ρμᾷι νν' Ὁ] (οορ φιασπαϑ ὀϊαβθρ)επιῖα8) Απιάοπιῃ 
ον [μὰ - μα 6. ἃ 815 | ποιῆσαν (οἴ. ς) ο. Δ0 8Δ}4 οἱ αἱ νά(γ 4] νῷ Β.Ὺ 9513.4: 
Απᾶδ οἐρ Ρχΐ (δὰ "ι. 1.) ΤΊοῃ... 6000 ς, τὴ Ὀίοη [γἰπὶ Ῥὺ1 (η6ς Απᾷ 
ἈΘ6 Αγτοῦοπι αἰἰἰηραῃῦ)... ςΘ (ΞΞ ΟΡ 8532) ρθη πόλεμον ο. 5ὶ ἃ] αἱ νάϊτ 
ΡΙ (νν 8114) ἀπά (εἴ. ροβίροι ; δὲ. [14. Θὸρ 819] πολεμῆσαι 168 : δϑίϊι 

7αεον6 βίσηα γχιας νοϊμίξ; ῬτοΒρ ἰοφμεπαδ) ] τεσσερακ. ς. ΑΟ.. ς τεσσαυ. 

ὁ. πιΐῃ ρου; Β 8] μϑ [ δυὸ 6. (Β)0 4] αἱ νάϊγ ἸΙοηρε Ρὶ] νρ οἷς ρρδτγ Ρυὶ 
δ] .. Τὰ ῥύϑθτηῃ χαὺ 6. ἃ 106. ἤὶ δ.γ {τἴη] 

6. βλασφημίας α. Αο 18. 84. 85. νρ (εἴ. ιὰ ἀθτηϊὰ 41; δὴ 4] Ῥυὶ Αἱ ἐπ 
ὀϊαϑρλόηιία; Ιτἷῖ 08 8μιηὶ δίαδρλθηια) Απᾶς,, ς -μιαν ς. Β Δ] ρῥὶοῦ 
ΥΥ Ρ] Απὰϑ οἱρ Αγ δ οαἵ [ ὁ 101" 88 οὰχ καὶ τι σκην. αὖτ. | καὶ 
τοὺς ἐν 6. Β' 8] οοτίθ ρῖὴ υϑ ὁῸΡ Αἱ] γμὶ Αηὰᾶδ 61Ρ Ατῷ οἱ οδὺ [τοὶ Ῥχὶ 

8] .. 6009 [,η οἵη καὶ 6. ΑὉ 4138 βγγϑᾶ 5110. Αῃᾷο . 

. και ἐδοϑὴ υϑα νικῆσαι αὐτοὺς 6. Βὶ ἃ] ΓΘ ΟΥΏΠ ΥΡ' ΟΟΡ ΒΥΓ (ροῦ ροϑί 

εϑνος) αἱ αἱ νὰτγ οἵ) Αηα8 εἰ Ατο οἱ οδΐ Ρυϊ ἃ]... [ζῇ οἵὴ 6. ΑὉ 13. 

14. 92. Αμὰρ (ποη δἰτἰηρὶϊ σοτηη) 1ὐἶἷμύ 1 ποι. πολεμι. 6. Β 81 Ρ].539 οὸρ 
ΒΥΥ 515.4.10.. 4] Απάδ Ατο οἱ οδὲ Ρυΐ αἱ]... ς πολ. ποι. 6. ταῖΐῃ τὴ νῷ 
Αὐᾶο ΑἸ | καὶ λαον (-οι'ς 0) ὁ. ΑΒΟ Α] Ρ] νῃ Β.Υ 4] Αηᾶᾶ εἷς Ατὸ οἱ 

εαἱ [τἰπὸ ῬΕ],. ς (ΞΞ 6 52) οἵὰ α. ταΐῃ πὰ 60} 4] Απᾶρ (ΤΊ οὶ κ. λα. 
«εἴ. κι εϑ»ν.) 

αττο» ὁ. ΑΒΟ 8] ἔογοϑϑ Αηάϑ οἱό Αγ εἱ οδὲ., ς (ΞΞ- 6Ὁ 52) αὐτῷ ὁ. 
τοίη ριὰ Απάρ | οὗ οὐ ς. ὁ 1τἷπῇ, 16πὶ ἃ οὐναι (ὑτὸ ον οὐ οἵ ε αὖ 16- 
βαῖυγ οὗ ἐγέγραπται Ὁ), ἰΐετη αὐτοῦ δ. ΑΟ... ς ὧν οὐ (ἰΐθτη Β 8] τὰ 
ων [8. ὠ] οὔτε) οταΐδ8ο αὐτοῦ ὁ. πχΐη }] (16 πὶ Β. 8] πιὰ) γᾷ ἃ] Ρ] Δηάοπιῃ 
ΑΥ οἵ οδί ΡΥ ΤΊοἢ | τὸ ονομία 6. ΑΒΟ ἃ] ρ] ΘΟΡ Β.Γ ΔΙῚ ΑΠΔΡ οἱ [τἷπὶ 

Τίς... ς (ΞΞ αν 52) τα ονοματα ς. τηΐη τῆι νρ ἃ] Αηάϑ Ατὸ οἵ οδί Ῥυΐ 
] ἐν .. Β ἐσὲ] τῷ (0 οπὶ|) βιβλ. ς. ΑΒΕ 8130 οἱ ρίυντ Απᾶάομιῃ Αγ οἱ οδί 

οὐ ς (Ξ 6Ρ 82) τη (86. οπι) βιβλὼ ο. ταῖη δοσίθ ρῃ | τοι" ἐσφαγμι. ο. 
ΑΒΟ 8] ρ] Απάσιαπ Αὐτὸ οἱ σα... ς (ΞΞ. 6Ὁ ΚΖ) οἣῖ τοι" ἐς. τηΐῃ τὴῦ 

10. εἰ (α ἡ, δίᾳ ἰΐα ἰθὺ ρΥὸ εἰ) τις ες αὐχμὶ.,) εἰς αὐἐχμ. ὑπαγεν ὁ. Α ὅτὴ ἴα 
ΑἹ (Δ δἷο: φιΐ ἐπὶ οαρίϊυϊαίετα [να 9 ἀδτηϊὰ οἷς Ιτἰπὶ κἀὰ ἀμσονὶ) υαάϊξ 
ἴῃ οαρξ.) 818", ἰίδτη οἸηἶβ8ο 8]07Ὸ εἰς αἰχιί. ΒΟ 238. 38. Απάοα Ὀαν, ᾿τοτη 

οτηἑβϑὶβ εἰς αἐχβί. εἰς 82. 47.; ἰΐοτι (Βοἀ ὕγὸ εἰς αὐχμ. ΡΤ 7. αὐἰχμαλω- 

τίζει, 86. -λοτησει) 1. 8θ.; σον ἀιιοόηβ ἐπ οαρ(ἰτίϊαίοπι ἱπρυθααία.. ΘΟ’ 
ἐντις (Αἀὰ εἰς 85. νε 5γγΥ Δἢ 45) αεχμι. ἀπαγέι, ε. αι. ὑπαγεν ο. 88. 88. 

ΤΙὝΙΘΟΒΕΝΡΟΒΡ. Ν. Τ. Εάϊε. 1. ἩΒ 



14,13. 

θὲ ΑΡΟΟ. 18,11. Ργοάϊὲ πιομδίγιισῃη δἰ ίοσιπη δῖ σηδ ἔλοίθοι 

’ ΄ ’ Ὲ Ῥ ’ -- -- 2 - Ρ] , 

λωσιαν υπαγει" εἰ τις ἐν μαχαιρῇῃ ἀποχτενεῖ, δεῖ αὑτὸν ἐν μαχαιρῇ 
. - τ « « Α Α ς ᾽ κ- ςζ, 

ἀπυχτανϑῆναι. δὲ ἔστιν ἡ ὑπομονὴ καὲ ἢ πίστεις τῶν αγίων. 

11 Καὶ ἴδον ἄλλο ϑηρίον ἀναβαῖεον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν χὲ 
. ράτα δύο ὅμοια ἀρνέῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 χαὶ τὴν ἐξουσίαν 

- , - ΡΞ σον Α 

ευῦ πρώτου ϑηρίυυ πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἐποίδι τὴν 
γὴν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν» τὸ θηρίον 

᾿ - τ» “ { 4 - ᾽ 5 - . : 

τὸ πρῶτον, οὐ ἐθεραπευϑὴ ἡ πληγὴ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ. [ὃ χαὶ 
-«- - ,’ κά Α Ἂν" ὅν » - 2 Ξ-- ᾿ ᾽ 

ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πὺρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν 
᾽ ι - ’ - ΝΥ - ᾿ 

εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατον 

νῳ (βθὰ νἱἀδ δῃί6) βυγ Απάο (Ρυὶΐ φιὶΐ σσρξξσειηι ἀπτεχονεῖ, εἰ ἐρ8ε σαρὶοιπὴ 
... 8130 5110. ΑἹΔΡ εε τὸς ἔχει αὐχμ. ὑπαγει.. ς εἰ τις κε. συναγει, ε. αι. 

'παγει ς. ταΐη τὴ Ατα οἱ οαἱ (Απᾶξ η1] πἰϑὶ εε τες αἍ. συναγειὶν, ἰΐεπι 
1,η64 τχΐπ εν τὰς εἰς αὐ. συναγ. εξ. αὐ. τ᾽π. ΟΣ ΘΓΓοΟσα οὲ οσοπηϊδοΐατγα .. εἰ 
ἈΠΘν 1 μαχαιρὴ ὉΪ8 6. ΑΟ .. ς -ρὰ ς. Β 8] υἱ νάϊν οτὴπ Απάοσηη Ατὸ εἱ 
οαΐ ] αποχτενεῖ ας. Β (Β 36. -χτένει) Ο 8] αἱ ναϊγν Η] νρ (νᾳ [γἰδὶ Ῥυὶ οὐ- 
εἰζεν ἐδ) 81] Απ δ οἰΡ Αὐτὰ οἱ οδὶ ρρὶϑῖ, ἰΐοτη 841] Απᾶὰσ - χτέρνμει, 4] - τείνει, 

00} οοοΐάεπβ σζαάέτο οοοίάείιν οἱααίδ, Βγτ δὲ φιιὶβ οἱααδο οσοταδὲ ορονέες εκ 
σίαάϊο οοεἰαϊ... Τιη -κταίνειε ἀθ οοπἰδοίΐατα ..Α χεανθϑηνοῖε ΟΥαΐβϑο δὲν 
.. 49. οἵὴ (ἰΐα αἱ ἐν μαχ. 5:τα Ὁ δὸ εἰς αἶχμ. αἱσίαπι δἰξ: δἰ τη] 
παθοῖ αποᾶ 4πὶ οπικὶββίοποια ἰβίδτη ἰθϑίδη(ον ἰἰθτη δ᾽ θγιη ἐν μαχ. 

᾿ οὐ πη} ο. τηΐη δ 5119 [ἐν μαιχ. βεο... τηΐη 5 (άθια ααπἱ δπί6ΆἈ) οἱ Δ] 
(1 ἔθ πὶ 5119. ὴ οἵη 

11. ἐδὸν 6. Απιις [μη 49. εἰδ. ς. ὁ Αἱ οοτία ΡΙογ [ σ αναβαενρνρὸν ] διὸ 
(12. δεκαδυο, 88. ροδύ ἀρνέὼ ἰγϑΏ8Ρ) .. 417 Ατὸ δὲ οἂὲ Ψὲς οπι | ομοια 
.. Ὁ ηνὴ πα 

12. ἐποιει ο. Β 128 ΒΥ ΔΥῪ ΑἸΔΡ ΑΤϑ οἷ οδί, ἰΐετη β6α Σὰ ἴθ νῷ ()αοἰοδαί, 
{ππὶ γεοΐξ [88 ἃ ἴὰ ΑἹ ,2αςεἰ], ἀδιυΐᾳαθ γεοῖξ [8εὰ οἀἀ8114 χεεςε}) 8] Ηρ" 
Ργὶ, 84. 85. Απᾶο ἴον ποιήσει; Ιτἰῦ γαοίεδαὶ ἴασαι γαοὶξ ἀδηΐᾳαο χαείεὶ; 
ΤΩΣ ΠΡ 60} 6οἕ φοἐοϑέαϑ δἴιι8 οπιηῖβ ζει δίομξ ργίπια δεοδίξα ζαοΐεδαΐ - εἰ 
“7εεῖξ - εἰ γειείοξ .. ς Ἰωὴ ποιεε ς. ΑὉ δ] ρ Απάϑ᾽τ. ἐν αὑτῇ κατοικ. ο. ΑΒ 

ἃ] μοὶ Ηἰὶρν Αμάοπιπ Αγ οἱ οδὲ... ς ἴῃ τ. χατ' ἐν αὐτή ς. Ὁ 8] τηῦ, ἰξΐεπι 
λαδὲἐαπέεβ (ἱπλαδ.) ἐπ δα νῷ, φιὲ λαδίϊαπὲ ἐπ εα 1τἰπὶ 4] [ πσιροσκυνησοῦσιν 
Θ. ΑΟ 81} ν9] μῖυγ... ς -σωσι ἐς. Β ἃ] Ἰοηρα Ρὶ ὑρέτ[ α οἵὴ τοι! ϑανατου, 
Αἱ νρ ΡεγΪ οἵὰ αὐὑτοι! 

18. ἐνα καὶ πῦρ ς. Α( 8] οογίθ ὑπὶ νῷ ΒΥ αἱ Ηἰρρ΄᾽ 38 Αμάοπιῃ [χίπε 4]... 
(Ὁ 52 καὶ πὺυρ ἐνὰ Ο. Β ἃ] (ἐγ Ατὸ οἱ εδὲ... νδγῦ Αἱ Ϊ ποι (Απάς --ηση) 
ἐκ τ. ο. καταβ. (ὁ -βαιννιν) ς. Α΄ 81" νῃ Απάοπιι 1γίμι 4] (αἴ, γὶς 864}10), 
δ" τον ς (ΞΞ α 82) ποι. κατ. ἐκ τ. ο. ς. τηΐη πὰ δγτ Ηΐρρ, ἰΐοια δεῖν 
Αἱ... αὖ ὅς ἐκ τ. ο. χαταβαενὴ (-»νξν Β 8}}) Ο. Β δἱ ἔδγοδὸ σορ Ατϑ οἱ οδὲ 
ἱ εἰς 6. ΑΟ Αἱ πὐ νάϊγ Ρ] (να ἐπ) Ηἷρρ Απάδ οἱδ., Β δ] ρ᾽ 639 Απὰρ Ατὸ 
οἵ οαὐΐ ἐπι (Ρσΐ οἵχ ε. τ. 7.) 

14. τους .. 8.21 Ατὸ δὲ δδὲ ρσγδθῆι τοὺς ἐμοὺς [ λέγων .. Β" -γὮοντος, " 



δὲ ρυϊονβ αὐ] βυδϑάθηβ. Ομδγαοῖου Ὀθβῆδο. ΑΡΟΟΌ. 18, 11. 643 

“- 9.5 - “ ᾿ Α ἕῳ; ὯΩ 9.7 . - - 9 ᾽ 

κοῦντας ἔπι τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόύϑη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον 
τοῦ ϑηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰχῦναν τῷ. 

[4 « Μ Α Α ΄« ᾽ , ν μπρᾷ ἢ γκ,4,, "ἡ 

ϑηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 1Ὁ καὶ ἐδύϑη 5. 
αὑτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ ϑηρίου, να καὶ λαλήσῃ ἥ εἰκὼν 

την ’ Ἁ - ν - 

τοῦ ϑηρίου, καὶ ποιήσῃ ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ ,1Ὁ ὃ. οὶ 
Ε] Φ 

- Α “ ᾿) 

ϑηρίου ἀποχτανϑώσιν. 10 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ 
Α ΠῚ Α 

τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς τὸ δδ' ""- 
Α . - - 

ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς 
᾿ ᾽ - - - Α .- 

χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, 11 καὶ να μή 
’ “᾿ - 3 « 

τις δυναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα "4,11. 
φ Φ 

-γον εἰκονραν 5. Α.ὡς 49. -νὰ 6. ΒΟ ἃ] εογία ρ]ογ [ὃς 6. ΑΒΟ 818 ν6] ρ]γ 
Απᾶάδς ς ὅ α. τοΐῃ ρ] Ηὶρρ Απὰϑδ εδἱρ Αὐϑ εἱ οδὲ  ἐχὲν 6. ΑΟ δἱ εβϑχίβ 
Ρῖὰ νῷ οἷς Ηἷρρ Απάς Ριΐ αἱ .. Θ΄ εὐχὲ 6. Β 8] ρ]υ 5880 βυγὺ Αηάδ δἱρ 
ΑΥΘ οἵ οδ [Β 8] Ατὸ οἱ οδΐ οὔ τὴν [ τῆς μαχαιρῆς (-ᾳφης ὁ. Α΄ οἵο:ς 
-ας ς, Β 8] σογία μ᾽ 67) κ. εζ. ο. ΑΟ δἱ μὶ νβ 00 501 οἷο Ηΐρν Απάοτωῃῃ 
Ῥεῖ... Β ἃ] γ] 829 Αγ εἴ οδὶ χ. εζ. απὸ τῆς μαχ. 

16. αὐτῶ ο. Β Δ] αἱ νάϊγν' οἴχῃ Ηΐρρ Απάοσμῃ Αγ οἱ οδὲ... 1 αὐτῇ ὁ. Δ0 
Ε δουν, (Ὁ οχὴ) σιν. ὁ. Ὁ 8] υἱ νὰϊΐϊν Ρὶ νρ' ΟΟρ 5.1 δὶ Αμηὰδ οἰ... Β 8] 
ἴοτοὗθ ΗΐρΡ Απᾶθ Ατϑ εἱ οδῖ πν. δουν.Ἷ 14. 16. ΦΟΡ ΒΥ ΔΥΡ οἵὰ ἐνὰ καὶ 

λαλ. 8ᾳ ϑήριου 886 (14. 16. ροβίοϑ καὶ ποιήσει), ἰΐοτη Ο '8δᾳ ϑηριου 

ἰοτ  ς δἀὰ ἐνα δῃηίβ αποχεανϑ. ὁ. τηΐῃ οοσίθ ρῖὼ Ασα οἱ οδῖ, ἰΐδθιη [μη 
ἀηΐθ οὔοε 6. Α 818 νῷ ΒΥΓ 4] Ηἶἴρρ Απᾶάδ Ῥγὶ: οἵὴ ρἴϑῃβ ὁ. Β ἃ150 δὴ 
ΑΔᾺΡ οἱὸ (Ἰθῖὰ [τἷμῖ κέ δὲ Ἰοφιιαίμν ἵπιαφο, δὲ 608 ηιιὶ - ζιωοϊεὲ οοοϊαΐ) 
ἔἕαν ς. ΑΒ 8] τῶ ΗἸρΡ ΑἸΔΡ οἷς Αὐτὸ οἱ οδί οὡς ἂν 6. τοΐῃ οοΥ6. ΡΤ 

Απάδ | τή εἰκονε 9. Β 8] ρ] 588" Ηἷρρ ἀπάς Ασε οἵ εδ (:: οὗ δὰ ν. 4. οἵ 
14. 7. Ὁὶ βἰγα οΣ ἰδβίαβ ρτὴ δοουβαίνιτη Βυρδιϊϑγαμῦ; 806. ΚΝ ΘΣΟ 

ὩΌΪ ρΡοβίϊῃβ εοβί, αὖ νν. 8 οἱ 12. 14, 9 εἱ 11. τοῖο ρϑποίοσαϑ ἀδίϊ να 

τ] αδγαπ)... ς (ΞΞ ΟΡ 832) [νὴ 49. τὴν -Ψψα ς. Α 8] οογῖα πὶ Αμᾶδ οἰ 

16. δωσιν 6. ΑΔΒΟ ἃ] τὰ Απάδ εἰδ; δ] τὴῦ Ατϑ οἱ εδῖ δωσωσιν, δὶ ρϑὺς 

Απὰρ -σουσιν (αὉ) .. ς (ΞΞ- Οὐ 52) δωση 6. τοῖπ τοι Ηἱὶρρ (6ῖ. δοϑη, 
λαβωσε το, ἐχεὺν 1695) χαραγνα ο. ΑΟ Δ] οογίθ ρῥζὴ νρ ΒΥΣ οἷο Ηΐρρ 

Απάοτος [γχἰης Ῥγὶ 4] (οορν δίρπαγε Κγαοίεί).. α΄ -ματαὰ ΕΣ. Β 8] ἔεγοϑο 
Ατὸ οἵ οδί τὸ μέτωπον ς. Α 8128 οορ αὐ Ηἰρρ πᾶ Ατο εἰ οδεϊχῦ 1γἱπὶ 
Τίς (ὁ Ατϑ δὲ οδίοοιῃ τοῦ μετωπου) .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) των -πῶὼν 6. Β 8] 
«ογία μη νρ 41 Απᾶϑ βὲρ Ρχὶ αἱ (βθἀ βυγ Υὶς οἵ. κιαμέδιιϑ ἀδαίεν 8) 

11. και ς. ΑΒ 8] υἱ νάϊγ Ἰοηβα Ὁ] νῷ (οἱ. ἃὼ (ἃ ἀδιηϊὰ 8]) δοίμυν. 814’ 

Αὐὰρ οἷς Ατὸ δἱ οδ (δσδίθοιι ; περιττὸς ὁ σύνδεσμος ὁ καί) .. 6009 1.η 

ΟἸΏ 6. Ο 418 10] δορ ΒΥΥ 8] Ηἰρρ Απάᾶϑ [τἴιμϊ Ργὶ 4] [ δυναται ς. Β 8) τῶυ 
Απάρ οαἰόοιῦ  ς [1 δύνηται α. ΑΟ 8] νὶ Ηὶρρ ἀπάδ οἱθ Ατϑ εἱ οδ; 

το ονομα (6Ὁ 8:2) ς. ΑΒ 8] ρὶ νρϑϑά 4] Ἠΐρρῃ Απὰρ οἱζ, ἰΐθπι (118 ς Ξε 
σὺ 82) ΡτΑΘΠΊῖ880 ἢ τοῖῃ τῶι νρϑά ΘΟΡ 8] Ατὸ οἵ οδί (π οοσὴπὶ Βδθϑηϊ : 
χκιὶὶ τί τὸ χάραγμα, ἐπιφέρει, τὸ ὄνομα τοῦ 9 ἠφίου. διττὴ δὲ τούτου 
ἡ γνῶσις, ἢ διὰ προφορᾶς αὐτοῦ εοῦ ὀνόματος ἢ διὰ ψήφοι) .. [πὰ 

41 " 



644 ΑΡΟΟ. 18, 18. Νυπιδότὰδ τομϑίσὶ 666. Αρπδβ Βαυγρὶ ἐπα 

1,9. τοῦ θηρίον ἢ τὸν ἀριϑμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 'ῶδε ἡ σοφία 
ἐστίν. ὅ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὺν ἀριϑμὸν τοῦ ϑηρίέον᾽ ἀριϑμὸὺς 

γὰρ ἀνϑρώπου ἐστίν. καὶ ὁ ἀριϑμὸς αὐτοῦ χὲς΄. 

ΧΙΝ. 

.»Ἤ ᾿ ᾿ , Α ᾿ 

δ, δ. 1 Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ τὺ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ κὸ ὄρος «Σιών, χαὶ 
- ΄ 

τς. μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὺ 
- Ἁ - ΄“ Α - 

τ, 8. εἰς ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὺ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν 
υ Ἁ - -- 

Ὁ 16. μετώπων αὐτῶν. 2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν 
τνοῦ ἐ ’ --φ» 8 ς Α - ’ὔ ᾿ ς ι 5 

υδατων πολλὼ» καὶ ὡς φωνὴν βροντὴς μεγαλῆς, καὶ ἢ φωνὴ ἢν 

τοι ὀνοματος ὁ. Ο ἔα [0] 1085 (Δ ποπεὲμ δ) ΒΥ Απᾶδ 1τῖπὶρ Ῥγὶ | ἡ τὸν 
αριϑμον.. Β ΡἈΓδθϑιῃ ἢ τὸν αριϑμ. του ϑηριοιι 

18. νοῦν 6. ΑΒΟ Δ] ἔογοϑ Ηἰρρ Απάοιθῃ Αγ οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ, ΟὉ 332) ῥγϑοῖι 

τον ο. ταῖπ τὴῦ | χαε .. 8138 5184. Απηᾶςο ΤΙοἢ οἷα [ αὐτοῦ 6. ΑΒ 8] Ἰοῃβὲ 
ΡῚ νρϑᾶ ὁορ 8] Αηὐᾶς Ατϑ οἱ οδί {[γἰδὲ ΨΊς Ρυὶ... ὁ 817 τὴ ἔτ 4] τὴῦ ΗἸΡΡ 
Απάδ εἱρ δὰὰ ἐστιν | χές' ας. Β (ᾳυΐ βο16᾽ ἢπηὴς 'ἴπ στηοάστη ὩΏΤΣΩΘΙΟΒ ἐχ- 
ῬΓΣΪ6Γ6) 4] αἱ νά τγ ἢ] Ηἰρρ Απᾶὸ Ατϑ οἱ οδὲ.. ἴῃ εξακοόσιοε εξήχοντα 
εξ Ἐς. Α, ἰΐοτι 41 Απὰβ δἱρ - σια΄ εξή. (Απᾶρ δαὰ καὶ) εξ... 11.,.χαἱάαπι" 
4008 πῃ ρτοῦ δ [γ (,, πἰθ δυΐοτῃ δὶς 586 ἢ ὈΘπδ08 δὲ ἴῃ οὐ. δηεΐᾳΐδ 

οἵ ρυοθδ δὶ 8 οἱ νου ὈῸΒ ΒΟΥ ΡΓΙΣΙΒ ΠΌΤΩΘΤΟ ος ρμοϑῖίο, οὲ [εδιἰ- 
τοοηΐατ ΡΟΤΒΙΘΩΠΌ.. ΠΒ αὐἱ ἔδλοϊο δὰ ἔδοϊθιη ἴο. νἹἀδγυπῖ, οἵ ΓΑΕΟΏΘ 

ἀοσοηῖθ ΠΟΒ αἸΟΉΪΔΠῚ ΠΌΥΊΘΤ 8 ΠΟΙΏΪΗΒ Ὀ6Β[Ϊ86, 866. ΟὝΘΘΟΟΓΌΙΩ ὁΟτι- 

Ῥυϊαυῦοηθιῃ, Ρογ Εἰς γ88 4086 ἴῃ 60 βῃπῃ᾽ϊ Βοχοθῃΐοβ ΒΑΘ Ό1ἐ οἱ 8βα6χᾶ- 

εἰπία οἵ Β6Χ - ἰβΟΤΟ ἀυοτη0 0 οΥγαν οὐ αὐϊάδτῃ Βοα 6 68 ᾿α]ο Ἶ βυηθτῃ 

οἱ τηράϊατῃ ἔγυβίγδηοβ ΠΌΤ ΘΥΌΤΩ ΠΟΤΏΪ 8, αὐϊπαυδρίηΐθ, Ὡ ΤΩΘΥΟΒ 66- 

ἀυσοηΐοβ, ΡΓῸ 56Χ ἀθοδα!β ὑηϑὴ ἀθοδάθιῃ σγο]θηΐοβ 6586. Ἠος δαΐθιῃ 

ΔΥΌΪΓΟΥ Βουῖρίοταπι μθοοσδίατη ἔπιἷ886, αἱ 8βο[εἱ Β6Υ᾽, αὐοπΐδηῃ δὲ μεσ 

Στ γᾺ8 Ὡυτηουΐ ΡΟΣ, ἔδο]θ 1 Θταὴ Ομαδοϑὴ αἀπᾶδ βοχαρίηίδ 
Θπαη δαί πυτηθγιτα, ἴῃ ἰοία Οτδθοοόγατη 11 δ Θχρϑηβαση “" οἰς. Οὐ 

Ἰοςεΐ χτανβϑί πὶ 'ρ8αΑ Θύδθοᾶ εχ ραγίθ βογσνυδίβ βῃϊ δΔΌ ΕΒ οἷ. 6. ὅν 
Ιοάδπι οἱ ΝΊς ρἢ 14, ΟΥ̓ εἀ. Βίϊογ. Ρ. 798 844) ΤΊΘΝ (868 νᾶσγ δα) εξα- 
κοσιαι δεκα εξ, Ἰΐίθηη ὅ. χες 

ΧΙΨΡ. 1. δον 6. ΑΒΟ..ς ἴμπ 49. εἰδ. 6. τηῖπ οαγίθ Ὁ]6Υ [τὸ ΌΥ 6. ΑΒΟ Αἱ 
ῬΠπὶ ΟΡ ἃ] Οὐ ΜοίῃθΤΊ Ατὸ οἵ οδὲ.. ς (ΞΞ ΟὉ 82) οτὰὴ α. ταΐῃ ρὴ Απᾶοτηα 

ἑστὸς ς. ΑΟ ἃ] εἱ νάϊν.. 49. ἐστως 6. Β 81] τὰ ΟΥτ Μϑίῃ Απάδ οἷς... 
ς ἐστῆκος Ο. τηῖη Ρπὴ ΑΔΑΡ ΑΤΘ οἵ οδὶ [ σ ὁπὶ 1ὸ 866 οἱ σιῶν | μετ 
αὐτου α. ΑΟ δ] αἱ νάϊ; Ρ] νῷ οορῆῆδθ αἱ Οὐ. Μεοί;;:. Αηάδ δὲρ ΟΥὙΡ ἃ] .. Β 
Ὁ] ἴογο 30 βὺγ ΔΥΡ Αηὰῦ Ατὸ οἱ οδί δαὰ αριϑμος  τεσσερ. ο. αα .. ς 
τεσσαρ. «6. ταῖῃ οογίθ ὑ]6Σ (Β 8] ρεεδ΄). Ιἔθὰ ν. 8. [ ἀντοὺν κ. τὸ ο». 
6. ΑΒΟ 8] Ρ] νν ἤδυθ οπἢ ῬρΒῪ πιὰ ρρίὶδὲ μιὰ... ς (-Ξ- ΟὉ 5.2) οἵὰ οὁ. ἐδδβὶ 
Ῥοσρϑῖς | γέγραμμι. ...Α ΡΥΆΘΙ τὸ 

2. ἡ φωνὴ ἣν ἤκχ. ὡς δ. ΑΒΟ 8] ρ᾿] νν ἔδσϑ' ὁπ ΟΥ Μοῖἢ Απάς Ατοὸ οἱ οδί 



Ρ᾿ΐ8 βρηδίϊθ. Απρθ 8 συμ ονϑηρ. ἀθίθσθο. ΑΡΟΟ. 14,6. 645δ 

ἤκουσα ὡς κιϑαρῳδών κιϑαριζόντων ἐν ταῖς κιϑάραις αὐτών. 

ὃ καὶ ἄδουσιν δὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνον καὶ ἐνώπιον τῶν 5, διε ε 
τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων᾽ καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαϑ εῖν ᾿" 

τὴν δὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἦγο- ι. 
ρασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύν- 
ϑησαν᾽ παρϑένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουϑοῦντες τῷ ἀρνίῳ 

ὅπου ἂν ὑπάγει. οὗτοι ἠγοράσϑησαν ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων ἀπαρχὴ 
τῷ ϑεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ, ὅ καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη «πορι 9, ν. 
ψεῦδος ἄμωμοι γάρ εἰσιν. 

6 Καὶ ἴδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα 5, 18. 
εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καϑημένους ἐπὶ τῆς γῆς ι9, τ. 

Ῥεῖ... (ΞΞ-6Ὁ 52) φωνην ἡκουσα 6. [681 ῥϑδὰς (ἰδ πὶ Απὰρ: 8 γϑσοὸ δὰὰ 
ως) Ϊ ὁ οἴη αὕτων 

8. ὡδὴν ΡΥ ὁ.ὄ Β 4139 000 ΒΓ ΓΙ 8] Ὁ] Οὐ Μοίῃῃι πὰρ οἱδ Ατὸ οἷ οδὲ 
ΡῬΡὶδῖ,. ς (Ξ-Ἐ Ὁ 532) 1ῃ ρῥγϑθηὶ ὡς 6. ΑΟ 8] μὰ νῷ 8104 Απάϑ | ὁ οἴῃ καὸ 
των πρεσβ. [ Β ἰεδῖο Μαΐο οὐδὲ εἰς [ ἐδυνατο ὁ. ΑΟ 8] τὰ Οχ Ατθ οἵ 
ἐδί... ς ηδυν. ᾿ς. Β Δ] Ρ] Μοίμ Απάοπιπ | ὁ οἵη τεσσαρὲς 

4. ἃ νρϑᾶ δοίμαϊγ οσὴ οὐτοι εἰσὶν Ϊ οὔτοι 886 6. ΑΟ νῷ (6ἷ. Δ 8] τητι,) ΠΟ 

ἴα 41) σὴ 851] ΟΥ Απάϑδ ΑἸδτδῦ (ΡΒ. Αἰ δι θ 41 ἧς ὁοφεμπέμν) .. ς (69) 
δαὰ εἐσεν 6. Β 8] οοΥγῖθ ῥ]ῸΣ ἔπ 4] ΟΡ ΕΥΣ 8] Μοιβθ Απὰρ οἱθ Ασϑ οἱ 
οδί Ογρ Ρειΐ | αν 6. Α0 8] υἱ ναΐγ Ρὶ Μοίδ Απάοιαπ 49. αν 6. Β ἃ] 
τῶ ΟΥ ΑΥτθ εἱ οδὶ | ὑπαγζέν 6. ΑΟ 4}3 να] ρὶυν (ἀπιδχβὶ Ῥυΐ ψμοσιπίηιθ 
ταάϊΐ!; νᾷὰ Ρρὶδῖ τη φμοο. ἑογῖξ ν6ὶ αδίογιδ) .. ς 49. ὑυπαγή 6. Β 8] ἸοηρΘ 

Ρὶ Οὐ Μϑῖῇ σϑὶ] [|ηγορασϑ. ς. ΑΟ 4] οσογίθ ῥτὼ νῷ Θ0Ρ 811 8] τὰ ΟΥϑ 
Μοιμθῖ8. Απάοτὴῃ Ῥ5- Αἰ 6.647... 4152 ρυγ ΔΥΡ ΑΥΘ οἵ οδί Ῥγϑθζη 0710 
εὖ ἰ Ο οἵα απὸ τ. ανϑυ. [ απαρχῆ -. 8] ῥδῦο νν δ]ΐᾳ απ ἀρχῆς 

ὅ. οὐχ ευρεϑὴ ἢ. 1]. 6. Α0 8] Ρ] νᾷ 8] Οὐ Μείμθῖ8 Αηὰβ 6... Β 8130 ὸΡ 
(δειμυὖν οχ ᾿ἰπρσαδθ 188} Απάς Ατὸ οἱ οδὶ Ῥχὶ δηΐθ ἐν τω  ψευδ. 6. ΑΒΟ 
αἱ ἴογοῖῦ νν ρὶ Οὐ Μοίβ ΑὨΔΡ οἱ Ατὸ οἱ οδὲ Ηΐδοῦ ἃ] ῶυ .. ς (Ξ6Ὁ 
852) δολος ς. τοῖῃ τη 81] Απάβδ | γαρ 6. Β 8] ἔεγε οἵὴπ νρϑά δι" ἀσιιίὰ 
ἴ1ο] 110586᾽ ΟΡ Βυγ δἱ ΟΥὐξ Μϑῃ Απάοπιῃ Αγ οἱ οδἱὲ Ρβ- ΑἸ ἰδίθῖ. 600 
1, οἵὰ 6. Αὸ 12. δαν" ἔτι 11|ρ86 5: 47] 4] (86. οπι αι. 7. εἰσ., 17, Αὰρ 
οτε αμωμ. ξι6.}} εἰσὸν 6. ΑΒΟ 8] ἔογϑ δτὰ ἤὰ δ8Γὶ [0] 8] ΘΟΡ 5.01 8] τὴῦ 
Οὐ Μειῃδῖ8 Αηὰδ δἱρ Ηΐδσ ἃ]... ς (ΞΞ- Ὁ 82) δἀὰ ἐνώπιον του ϑρονου 
του θέου ς. ταῖῃ τὰ νῳϑά εἰθαὰ δ]ἴα 5164 4] - 4] νογοῦ Απηᾶῦ Ατϑ δΐἵ οδί 
Ρ͵Ὸ 8 δἀὰ οὔτοι εἐσεν οἐε ἀκολουϑοιντες τῷ αρνίὼ 

6. ἐδον ο. ΑΒ... ς ἴῃ 49. εεδ. 6. 0 4] δογίθ ῥὶοσ [ αλλον 6. ΑὉ δἱ υἱ νάϊγν 
ΡΪ νυν ρῖογ ἀπὰδ οἵὸ Ογρῆ (βοὰ 88. Αηάθ ροβὲ αγ7. Ροῃ) .. 690 ς. Β 
84.129 δΥρ 815 19. Οὐ Απὰρ Ασϑ οἱ οδὲ Ατὰρ | πεέτοιμ. ὁ. Δ0 ἃ] ρὰ Οὐ Απὰ 

ζῶ ΑΥϑ οἱ οαἱ ..ς (-Ξ- ΟὉ 52) πεέτωμι. 6. Β 8] αἱ νάϊ ρ] [ ἐγαγγελισαν 

.. 811 Οὐ Απάδ οἷο ευαγγελισασϑαν | ἐπὶ γε ὁ. Ὁ ἃ] Αὐᾶς... ς οἴω ὁ. 
Β 8] μὶ ΟΥὐ Απᾶβδ εἱρ Αὐτὸ οἱ οδὲ [| χαϑῆμεν. 6. ΒΟ δ] μ] νῇᾷ 8155 ΟσΥ 



816 ΑΡΟΓσ.14,7ζ.. Ττθε δημϑὶὶ ρεβθοοῦθβ. (ὑδ]1χ ἰγδα ἀεὶ, 

καὶ ἐπὶ πᾶν ἔϑνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, ἴ λέγων ὁ 
φωνῇ μεγάλῃ Φοβήϑητε τὸν ϑεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἤλϑυ 
ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν 

.... ϑύραγὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ϑάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. ὃ Κὰ 
ὑπο δι τ: ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούϑησεν λέγων Ἔσεσεν ἔπεσεν Βαβι 

λὼ» ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὑτὴς πεκύ- 
τικεν πάντα τὰ ἔθνη. 9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούϑησιν 

“[ετ δι (26),1. αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ ΕἸ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον χαὶ τὴν 

εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ 
“Ρε τε (5),ν. τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ -αὐτὸς πέδται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ 

τοῦ ϑεοῦ τοῦ χεκδρασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὖ. 

Απᾶρ εἴ Ατὸ οἱ οδὲ Ουρ' (οἷ οχχ ε. τ. καϑ.)... ς (ΞΞ ΟΡ 52, 564 6] 
1η88 πῃ χατοίκουντας 6. Α 8] τὴῦ (60 5017 81) Απᾶδ [ἐστε ζογί ο. ΒΟ 
αἱ ΡῚ νῷ 5υΓῪ 515 ΟΥ ΑὨὰΡ εἷς Ατὸ οἱ εδί Ουρ Ρχυΐ .. ς (ΞΞ-, ΘὉ 82) οπι -ς. 
τηΐῃ τὴιθ ΥΥ 8114 Απᾶϑ 

Ἴ. λεγῶν ᾿ς. ΑΒΟ ἃ] ρὶ νῷ (οἷ. ὰ 4] Ρ], 88ἃ πο δ 81) ΘῸΡ 515.“ δηὶ Αηῃὰ 
οἴπῃ ΑΥΘ οἷ οδί ρρῖίδι, ς (Ξ- ΟὉ 832) λεγοντα 6. τηΐπ ταῦ δῖὴ δ] 571 δὶ 

Οἵ | ἐν ὃ. ΒΟ δὶ υἱ νὰϊγ οἵη οορ Ογ ἀπάομ Αγ οἱ ςδὲ.. ἴῃ οἵ 0. 
νυ Αἱ ρὑρὶδὲ | ϑὲον ς. Α΄ 8] οοσγία πὶ δὴ 41] 00 ὅυγ οἷς Οἵ Αυὐάσαιι 
ΟΥΡ «αἱ .. Θ΄ κυρεον ας. Β αἱ ἔδγοδὸ νῷ δὺρ Ατὰ οἱ οδὲ ρρῖδίξβ [τω ποι- 
ἥσαντι ς. ΑΟ δὶ ρ] ΑμὰρΡ εἷς... 8 ΔΙ Οὐ Απὰδ Αγτὸ εἰ δδέ αὐτὸν (ΟΥ 
οἵα) τὸν (Β" οἵη) ποίησαντα [ ϑαλασσαν ς. ΑΟ ἃ] οογία μι... Οὐ ὃ: 
49. την ϑαλ. ς. Β αἱ ἔεγοδῦ ΟΥὐ Απάοπιη Αγα οἱ οδΐ 

8 δευτερ. δ. ΑΒ 8] ἔοΥΟἿ δ ΒΥ Απἀδ οἷς Ατὸ οἵ οαἵ Ῥυΐ, ἔζϑοση ρμοϑὶ αγ). 
ο (δειτερο») 8] τὴυ (9Ρ ἅτ Απὰρ... ς ὁπ ὁ. τηΐῃ νὶχ πεῖ νῷ 4] (οἰ. δευτ. 

βἷηθ αλλ. ον) ] ἔπεσ. ἐπεσ. 6. ΑἍὄὔδἱ αἱ ναγ Ὁ] ἴὸ Ὑρ ΒΥῪ αἱ πιὰ Απαᾶϑ 

ΘΙΡ ΑΥΘ οἱ οεδἱ Ρυΐπι... ΒΟ 8157 00 8] ἀπ ᾶὸ οτὴ ἐπεέσεν 8] ἔθύτιι ἡ μτε7. Ε. 
ΑΒ0 δὶ] γὶ νῷ δὺΡ ΒΓ δῦπὶ 8] ρρδν οὐδὲ ς (ΞΞ ΟΌ 84) ῥσαδπι ἡ πολις 

Η 6. τηΐῃ τὴῦ δοίϊι αἱ | ἥ . ΑΟ 4] ἔδγοῖῦ υρ ΒΥ. Βοῖ 5 Απᾶς, ς οτιο. 

τα Απάδ οἱ Ατ οἵ οδὲ.. ΘὈ090 ς. Β 4139 δῸ} δ΄πὶ ΔΥΡ 5}3.4. Ῥγὶ (εἷς: 
σεοϊαϊε σεοταϊέ βαδ. ἐἶἶα πιασηα α οἷπο [πὶ σοττὰ δὰα ἐγας)] γονπές. ἐμάς; 
καὰ ἴῃ σοπηπ: ὦ νῖπο 7ογηΐο. δια εεοϊήογιπὶ [πεποτικεν: 13. σοΡ πε- 
πτωκεν] οβῖπ. ψεπέοϑ) ΟἿ οἷ. τῇ : ἐδ υἱποὸ ζογπέο. οἰωθ δίδενινμξ οπιπθδ Θοηΐεε. 
Ι 609 του ϑιμον ς. νρϑά Απὰδίχι Ῥγίθοϊοτα (888 ] ΒΟ ζεούνἑας [ αὐτῆς 
.. Β (816) 4] ἔογο δ ταυτὴῆς | τα ς. ΑΒΟ 8] ρ]18390 Αηάοιϊαῦ Αγο εἕ οδὲ.. 
ς οἵῇ 6. ἸηΪ Ρ1Ὲ 

9. αλλ. αγ7. τριτ. ς. ΑΒΟ Δ] ΡΪ ἔπ 8] τὴῦ (ΟΡ ΒΥΥ 8] Απάθιηπ ς (-- 6Ὁ 
52) τριτ. α77. 6. ταῖπ νρθὰ (4πὶ Ἡρβδ δ᾽ αἱ απ. ἰεγί.) 41] ΑΥὐϑ εἴ δσδαῖ ΟὙρ 
Ῥεῖ... Θ΄ αλλ. αγ7. ο. 14., ἰΐοτη 13. πὲ] ηἷδὶ αγγ.[αντοις (εἴ. Απάσαι 
Ατὸ εἰ οδί ΟΥΡ 4])...ἕ η αὐτῶ ς. Α 8]5 Ῥγὶ ] προσκ. το ϑηρ. (5 τω 
ϑηριω, Α τὸ ϑυσιαστηρ.) 5. ΑΒΟ 8] ΡΗ] τῇ ν᾽ ΘΥΥ (ΟΡ ΑΣ Ρρμδτ οὐδ ς 

(Ξ: ΟὉ 85) τὸ ϑηρ. προσκ. ς. ἰεδὲ μεῦς 0 εἐχκ. αὐτῶν; 0 14. οἵὰ καὶ ἔοσί 



γοχ: Βοϑέϊ πιοσῖπὶ ἰῃ ἀοτηΐπο. ΕΠ} 8 μου πὶ8. ΑΡΟΟ. 14, 15. 647 

τοῦ, καὶ βασανισϑήσεται ἐν πυρὶ καὶ ϑείῳ “ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 

καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασαγισμοῦ αὐτῶν "Ἐο δε, το. 

δίς αἰῶνας αἰώνων ἀταβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας 
καὶ νυχτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, "καὶ 
δ΄ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε ἡ ὑπο- Ἰδ ἴν 
μονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν 

πίστι» ησοῦ. 18 καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης 
Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποϑνύσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. τ0, ο. 

ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κύπων αὐτῶν᾽ τὰ 
δὲ ἔργα αὐτῶ» ἀκολουϑεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 

14 Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθή- 25 να. 
μενον ὅμοιον υἱὸ» ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τὴ» κεφαλὴν αὐτοῦ στέφα- 
»Ὸ» χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 10 καὶ ἄλλος 
ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθη;- "155 8,18, 

10. ἐν τῶ ποτηριω (. ΒΟ 4] ρῥἷοεγ νν αἱ ναΐγ οἵημ Απάοτῃῃ Ατὸ οἱ εδί... 
Τπ ἐκ τοὺ -ριου ς. Α (ρεγρί: τὴν οργην) 8413} βασανισθησεται ς. ΒΟ 
81] Ἰοῆζθ Ρ] νῷ ΒΥ δ] Απάοσηβ Αγο οἵ οδί ΟὙρ Ρὲ.ὶ δἱ.. ἢ -σονται ς. 
Α 416 οορ | των αγγ. (68) ς. Α 236. τὰ νροοᾶ φορ (ἰἴεπὶ δῖ μπ! κα άϊο 
αιτοιὴ) .. ς τ. αγεων α77. ς. Β Αἱ Ρ] Ἰαχον 8] Απάομαπ Ατο οἔ οδί Ογρὅ 

Ῥεῖΐ αἱ, ἰΐθιῃ [ἢ αγ7. αγιων ο. ὁ (14.) 88. νῃ (δεἃ νρο4ᾶ δίᾳ ἀπρεῖον 
εἰ δαποΐογ.) Βγύ 8] Ογρ!... οἵ Δ} 16 Ὁ 

11. ἀναβαινεε }ι. 1. 6. ΑΒΟ αἱ ἔεσγεδθ πῃ δὶ ἔπ ἴθχον ἰ0] 11ρ8δ΄ 4] δυτ δὶ 
Απάοτηη Ατο οἱ οδὶ (ὐυρὶ δ]... ς (ΞΞ ΟΡ 52) δοῖϑθ ες 6. τηῖη μη νρϑς οἱ 

εἀὰ 4)4 ςορ 4] Ουρϑ Ρτὶ [ο 18. αἰωγα (18 οἷ. 8] Αηἀ8 εἴ ἰΐοτι Απάᾶ 
σοῦ Αταὰ οἵ ο81) αιώνγος 

13. ἡ ς. ΑΒΟ ΑἹ μ᾽ 080 Απάσιθη, ς οἵὴ δ. πηΐῃ υἱ να Ρ] Ατο εἴ οδΐ | οἱ 
ς. ΑΒΟ 8] ἴδγοδ᾽ νρ οῸΡ ΒΓ 4] Απᾶδ εἱ Απάδομι Αγο οἱ δαὶ Ρι;.. ς (ΞΞ 
Οὖ 52) ργαθ ὡδὲ ας. τη τῆι ΔΥΡ Αυᾶδ 6ἐΡ ἱχὶ 

18. λεγουσῆς ς. ΑΒΟ 8] ἴδγε39 81ὴ ἦι ᾿1μ:8ὅ. δ᾽ Δ] ὮὩπ ΓῸΡ ΒΥΤ δϑοίϊι ἃ] ἀπά. 
Ατὸ εἰ οδὲ ρμρὶδὶ τηὰ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 52) δἀά μοε ο. πιΐπ ρμπὶ πὶ νρϑὰ οἰδἀά 
Ῥδιιο 4] Αὐάδ εἰν Ρχγὶ [ὁ ἐν χῶ | Β 4] ἔδσβδ τὰ δρ απ αρτι (4] τι απ 
αρτι") λέγει ναι, αἴᾳ οἴ. δἸἴξεν [ αναπαῆσ. ς.ΑΟ .. ς ἀναπαυσ. δ. Β ἃ] 
αἱ νὰ σ οπη. 1ἴ6πὶ -σονταε 6. ΑΒΟ Α] ἔδσοἶ Ατϑ.. ς -σωνταν 6. τηΐῃ 
ΡΙ Αὐάοπιῃ οαί [τὰ δε 6. Β 8] Ἰοῃβε Ρὶ Απάθιιη Ατὸ οὲ οδὲ... Θ΄ 1. 

τα γαρ ς. ΑΟ 8}3 πὶ νρ 5ὺγ τὶ Αὐρ .. ΝΥ 4] 

14. ἰδον ς. ΑΒΟ..ς ὼὺ 49. εἰδ. ο. τηΐῃ σογία μ]εγ [ καϑήμενον Θμοιοῦ Ο. ΑΒΟ 
Αἱ ἔογοϑϑ νῷ ΘοΡ 8138: Απάς Ατϑ εἰ οδῖ Ρεὶ Τίς! .. ς (ΞΞ σὺ 8:2) -νὸος -ος 

ὁ. ταΐῃ Ρπὶ νν δ᾽ίᾳ (8Βγτ δεάεί δἰπιϑὶ 5) Απὰϑ εἰρ | τεὸν ο. ΑΒ 4116 (:: ΘΓ 1, 

18.)..ς 49. τ". 6. 0 Δ] αἱ νἄϊν Ρ βγπορμθ᾽ 5 Απᾶοταῃ Ατῷ οἔ οδὲ (6. 

᾿που, των 165) ὁ ἐχον Ϊ τὴν κεφαλὴν ς. Α Α] βογοῖθ πᾶς... ςτῆς -λης 

6. ΒΟ αἱ ρμ]! ϑγπορβ Απάϑ δἵν Ασὸ οἱ εδί 

15. ἃ κραζω» ἐκ τ᾿ ν᾿ | γκαου .. ΑἹ πτὸ νν δἱίᾳ Απᾶδ δὲ ουρανου φΦ. βιεγ. 



6418 ΔΡΟί. 13,16. Αὐροὶῖ πποϊθμΐα8 οἱ ν᾿ δια αἴθ 8. ϑϑηρυίε. 

μένῳ ἐπὶ τὴς νεφέλης Πέμψον τὸ δρέπαρόν σον καὶ ϑέρισον, ὅτι 
ἦλθεν ἡ ὥρα ϑερίσαι, ὅτι ἐξηράνϑη, ὃ ϑερισμὸς τῆς γῆς. 10 χαὶ 
ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γὴν, 

καὶ ἐθερίσϑη ἡ γῆ. 11 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταοῦ 
τοῦ ἐν τῷ οὐρκτῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ᾽ 18 καὶ ἄλλος ἄγγε 
λος ἐξῆλθεν ἐχ τοῦ ϑυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρύ;, 
καὶ ἐφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπαφτον τὸ ὀξὺ λέγων 
Πέμψον σου τὺ δρέπανον τὸ ὑξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς 
ἀμπέλου τὴς γὴν, ὅτι ἤκμασεν ἡ σταφυλὴ τῆς γῆς. 19 καὶ ἔβαλεν 

19, 16. ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γὴν, καὶ ἐκρύγησεν τὴν ἀμ- 

"Ἐπ 68, 5. ΠΈλΟ» τὴς γὴς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὺν τοῦ ϑυμοῦ τοῦ ϑιεοῦ τὸν 
μέγα». 20 καὶ ἐπατήϑῃ ἡ ληνὸς ἔξωϑεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλϑεν 

αἷμα ἐχ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαμνῶν τῶν ἵππων», ἀπὸ σταδίων 
χιλίων ἑξακοσίων. 

6. ΑΒς 8] ἔεγοϑδ νῷ Β.Γ Δτηὴ ἃ] Αηάοτοῦ Ατο οἱ οἀἱ (Ρυΐ οἵὴ ἐν φ. μ.).. 

ς (Ξ:- Ὁ 82) μεγ. φω. 6. τηΐῃ μηὶ ΟΟρ 8] [ ηλϑὲν ς. ΑΒΕ 4] ρὶ νυ ρὶ 
ΑὨΔΡ οἱ Ατϑ οἵ οδὶ Ρυὶ ..ς (ΞΞ αὖὑ 852) δὰὰ σον ς-. τηῖπ πὰ (418 Απὰλ 
σοι", ΒΥΥ οἵὴ πέρψον 84 ἐπὶ τὴν γηνν. 16.))] ϑέρεσαι ς. ΑΒΟ Α] ἴεγεἶ 
Αηάοτρῃ Ατὸ οἵ οδί.. ς (6000) ῥσδϑιῃ τοὺ ς, τοΐῃ πὶ 

16. την νεφελὴν ς, Ο δἱ Ιοηβα ρΡ] ἀπά Αὐτὸ οἵ οδὲ.. ἴῃ τῆς --λῆς ὁ. Α δ] 
Αηάδ 6ἰΡ.. Β ἃἱ τὴ γεφελη 

11. Β ηλϑὲν) ὁ ἐν ουρανω 

18. ἐξηλθὲν ὁ. Βα! 4] αἱ νὰ οἵη τὺ ἴθσθ οἵ Απᾶοθῃ Αγο οἱ οδὲ.. 

αὐ 1.) ὁ 6. Α 8ηὶ [ἢ 41] (θη ἀδηιίὰ ἴο] 1085) Ρεῖ (γάϊτ 5ρὰ δδῦοι 
ἰδηΐαπι Βα66: ἑξέπε οὐ αἴξιδ ατσεῖι8 αδέηδ ροίεδίαίενι δρεν' ἐρπέηᾳ) Αὐϑὺ 
Ειτρ|ο ἐχ. ο. Α΄ δ᾽ (νῷ φι λαδεῖ) .. ς οπὶ ὃ 6. Β Αἱ δοσίθ ρίεσ Απάοπιρ 
Ατὸ οἵ οαΐ  χραιγζη 6. ὁ 8] τἰ νάϊν ἔἴοσθ οὔ (4131 Απᾶδ Ατὸ οἱ οδί 
ΡΓΆΘΙΩ δ») ΟΡ ΒΥΤ 84] ἀπάοτῃῃ Αγ οἱ εδί.. ἢ φωνῇ ὁ. ΑΒ 38. νκ δεῖϊι 
αἿΓ 4] ᾿ς (ποῃ ςθ οἴο) οἵχὰ τῆς αμπελου ἂχ ογγογο υἱ νὰΐν [ηκμασὲν ἢ 
σταφυλὴ (αν) ς. Β 4136 Δοίμαῖγ γτ (ςοΡ οἵὴ οἵε ἅξᾳ τῆς γῆς) Απὰς 
ΑΥΘ οἵ οδὲ; ἰΐεπὶ τῆς γῆς (6) 6. Β Α] μ᾽ υ835 βγγ Απάδ εἱς Ατὸ οἵ οδί 
. ς [Ὁ -σαν (Α ἡχμασαν)ὴ αὐ -λαε αὐτῆς ο. ΑΟ 8] Ρηὶ νῷ 8] ΑΠπὰρ εἰ 

(Ξεὰ τῆς γῆς ὑτοὸ αὐτης)ὴ8 Ηΐἶοτ 4] ᾿ 

19. ἐβαλεν ρὺ ὁ. ΑΒ εἴς .. 8] ἔσθ Απᾶὰδ Αγ οἱ οδὶ ἐξεβαλ. 1 τὴν ληνον 
(ς αλωνα) εἱ τον μεγαν 6. ΑΒ 8] ρμπὶ ΑΥἵθϑ οἷ οδῖ, ἰἴϑπι νεδεύξ ἐπ ἐογοιζανῖ 
ἦγαε ἀεὶ πιαρτπα ῬΥῚ Το, ργαθίογεδαααο ΡΥ (εἰ ΑὩ80) δἀμοῖδι: ἐογοιζαν 
δοι Οναέςα ἐχεπιρίαγία σοπέίπεπε, ζεπιϊπίηΐ ρσεπενγὶδ γοδιιῖδ, εἰ ασπωπι 

πιαδοιῖινε) . ς (ΞΞ ΟὉ 352) τὴν λην. οἵ την μεγαλὴν ο. τη μὴ Απαομῖῃ 
.. Ὁ] τοῦ ἃ. εἴ τον μὲ7.7) 1] ρᾶιο δϑίἢ ὶς οἣῖ τ. μὲγ.- 

20. ἐξωϑεν ο. ΑΒΟ Α] γ]ὶ Απὰδ Ατὸ οἱ οδὐχὺ ς (Ξε αὖ 532) ἐξὼω ς. τηΐῃ τὴ 

Αηάδ εἐρ Ασὸ οἱ οδίξοιῃ | χιλ, ἐξακ. .. Β αχ' 



Ψιοΐοτθβ θοδϑέδα γπληα οαηϊΑμέθΒ. ἌΡΟΘ. 1, 4 Ρβθ49 
---.ὦἨ»..............-. 

ΧΥ. 

1 Καὶ ἴδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ ϑαυμαστόν, 13,1. 
ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς .:.:. 
ἐτελέσϑη ὁ ὺ ϑυμὸς τοὺ ϑεοῦ. 2 καὶ ἴδὸν ὡς ϑάλασσαν ϑαλέην μεμι- ἘΣΣῚ 
γμένην πυρί, καὶ τοὺς νικοῦντας ἐκ τοῦ ϑηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος 
αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴ» ", 5. 
ϑάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ ϑεοῦ. 8 καὶ ἄδουσι"" "Ἐκ τὶ 
τὴν ῳδὴν Μωσέως δούλου τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου, ΤΙ 
λέγοντες Μεγάλα καὶ ̓ ϑαυμαστὰ τὰ ἔργα σῦν; κύριδ ὁ ϑεὺς ὃ πα:- 
τοχράτωρ᾽ δίκαιαι καὶ ἀληϑιναὶ αἱ ὁδοί σοὺ, δ Ῥασι: εὺς τῶν ἐφνῶνγ᾽ 
4 τίς οὐ μὴ φοβηϑι, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος οἰοὲ ἰὸ, 
ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔϑνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν 
σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώϑησαν. 

ΧΥ. 1. «δον οἱ ἢ. Υ. οἴ 8ᾳ ὁ. ΑΒΟ..ς [η 49. εἰδ. α. τιΐῃ οσογῖθ Ρ]6ῈΓ 

2. νιχουντας 5.0... ς μη 49. γνιχώντ. 6. ΑΒ εἷς (:: οὔ δὰ 2, 7 οἱ 11.) Β 
Δ] ἔεν οἷ ἐκ τῆς εἰκον. καὶ ἐκ του θηρ. αὐτου [ αὐτοῦ χαὶ δ. ΑΒΟ 8] ρ] 
ν (ΟΡ Β0Γ δοίἢ δύσ Ηλγῃ ὰρ .. ς (ΞΞ- ΟὉ 532) δἀὰ ἐκ του χαραγματος 

αὐτοῖν Ο. τηῖη τῆι (ἈΤΤῚ Ροδί ογρομι. αὐτου) δὶ Απᾶάοτῃ (ῃ σοπὶ ἤθη ἴδη- 

εἰϊαγ) Ατὸ οἱ Ἵοδὲ (οοπι: ἑπτὰ δὲ αἱ πληγαί, ϑάλασσα, ὕαλος [εἰ ὑα-- 
λίνη), πῦρ, εἰκὸν τοῦ ϑηρίου καὶ τὸ ϑηρίον αὐτὸ [κ. το ϑη. αὐτ. Βαθεὲ 
οδῖ, οἵὰ Ατο] καὶ χάραγμα αὐτοῦ καὶ ἀριθμὸς αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος). 
Οἵ εἰ. Ῥεὶ ϑιερεντίπδίαπίεδ υἱάξ ἐ08 γιεὶ 6 δεδίἑα οἰ ἐπιασίπα οἴι8 υἱοίογέαηι 
“ενγεπὲ. 1 κεϑαρας ς. ΑΟ δἱ Ρ] Απᾶϑ 6(6Ρ.. Β ([εϑῖ6 Μαὶ) 8] πιὰ Απᾶϑ 
Ατοὸ δὲ οδὺ ργύϑοπὶ τὰς ᾿ 

38. σ οπϊ κ. ἀδουσ. '8ᾳ τοῦ ϑέου Ϊ μωυσεῶς 6. ΑΒ 8] »ἱὶ Απάοτιμ, ς (ΞΞ 
ΟὉ 52) μωσ. ο. πιΐπ ἐϑγῖθ ρπὶ τὰ οἱ οδὲ] δουλου 6. Β ἂἷ ἸΙοῆρε ὃ] Ατϑ οἱ 
ἐδ... ἴῃ ῥταθπι τοῦ 6. Α 419 Αηάοπι [ἐϑγων 6. ΑΒ 4140 οορ δϑὲϊ δ᾽Ρ 8] 
8:.4.10.. Αῃἀοπῆη Ατῷ οἵ εδὶ ΟὙΡ αἱ... ὁ 18. νῷ (βεἀ δπὶ σαφζογιμηι) ΒΥ Ἀ19 
Αττη θα τρ ρρἷδὶ α]ἴᾳ αἰώνων (67) :: οὗὨ 1 Τίῃν 1, 17... ς (Ξ-Ξ ΟὉ 382) 
αγιὼν ὁ. ἴδθδβῖ ρϑὺς 

4. φοβηϑὴ ο. ΑΒΟ Δ]ὅ δπὶ ἴχ ἀοιιΐά ἰοἱ 81 δοίἢ δύπὶ (00 βαὰ ρογρὶϊ 
κύριον, ἰΐθτη δγϑ κύριον ροδίεδαπε τὸ ὄν. αὐτοῦ) Αηἀϑ εἰρΡ Ογρ Ρτΐ αἱ 

ς (6090) αἀά σε α6. πιΐη ρὶ νρϑὲ εἰθἀ4ἀ Δ|4ᾳ «ΥΆε ἃ] Απὰς Ατὸ εἰ οδί ὶ 
(Ὁ χυριε ςο. 14. ἀοτϊὰ ΔοῖμυΓ ἀγπὶ (Βεα Δοί μα υτὴ ἰϊθηα Α ρμοϑβί 

ἐνωσ'. σου κἂ ἃ) ΟΥρ Αἱ [ δοξασει (6Ρ΄) ε. ΑΒΟ 4}}δ Ατῷ οἵ οδῖ .. ς -σή 
ς. τηΐη ρ] Αμάοπιῃ [οσίος ὁ. ΑΟ Αἱ πὰ νᾷ (ρῖ1:8) 4] (ΟΡ οτὰ οτ. μ0. 
06.) Αὐάδ Ατα εἵ οδὲ.. ΟὉ΄ αγιος 6. Β 8] Ρ] 5815" Απὰρ εἱδ ἀθπηχίὰ 
δαποίι8 εἰ ρέι8, ἰα Πἰξος ΒΥΤ. Ῥγδεῖοσρ δὶ δ᾽ίᾳ νν δ]ΐᾳ Απὰρ Ρεὶ ἃ] 
δὰὰ (νοὶ ργϑϑῃ) εὖ [ παντα τα εθνὴ ς. ΑὉ αἱ υἱ νὰϊΓγ ρὶ]ὶ νν ἔθγθ οἵ 



050 ΑΡΟ( 15,56. Αὐχμοὶϊ βαρίθιῳ δουτα βορίθδην ΡΒ 8115 1γᾶ6. 

Ὁ ΜΔαὶ μετὰ ταῦτα ἴδον, καὶ ἡνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τῷ 
μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, 0 καὶ ἐξῆλϑαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχον- 

μϑιδ., τὲς τὰς ἑπτὰ πληγάς, ἐνδεδυμένοι λίνον καϑιαρὸν λαμπρὸν κα 
1,18. πρριεζωσμέροι περὶ τὰ στήϑη ζώνας χρυσᾶς. ὦ καὶ ἕν ἐχ τῶι 

“Εε 5, 5. ξεσσάρων ζώων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσὰ; 

γεμούσας τοὺ ϑυμοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζώντος εἰς τοὺς αἰώτας τῶν 

αἰώτων. ὃ καὶ ἐγεμίσϑη ὁ ναὺς ἐχ τοῦ καπνοῦ ἐχ τῆς δόξης τοῦ 
ἘΣ δι θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν ἐς 

τὸν ναὺν ἄχρι τελεσϑῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 

ΧΥ!. 

Ἔχτι. [1 Δαὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ 
15, τ. ἀγγέλοις “Ὑπάγετε καὶ ἐχχέατε τὰς ἑπτὼ φιάλας τοῦ ϑυμοῦ τοῦ 

Απὰδ οἱρ Οὐρ Ρεὶΐ δ] (Ατὲ εἱ οδὲ σαντως τα εἐϑνη) .. ΟὉ΄ σαντες ἐς. 5 
8] ἴεγοδο δὺῷ Απᾶο 

ὅ. ὁ μετ αὐτὰ Ϊ δον 6. ΑΒΟ.. ς [μὰ 49. ενδ. ς. τα οογία Ρ]6Γ Ϊ ἤγοιγη 
ς. ΑΒΟ 8] ρὶ]ὶ δ.ὺτ δείἢ δὶ Διυάοϊαῃ Ατὸ εἰ οδῖ... ς (ΞΞ-, Ο6Ὁ 312) ρσγϑϑ οι 
ς. τηΐῃ τη} Υῷ ΟΟΡ (οπι καθ) ἃ] Ῥχὶ αἱ 

0. ἐξηλϑαν ο.0 .. ς μὴ 49. -λθον ο. 4" (" -λΙθὲν ὧἱὐἱ νἴχ) Β 4] αἱ τὰιϊν 
οὐ Ϊ οἐ δ6ς ὁ. Α( 8] ρὶ ΑπὰρΡ εἰ Ατὸ οἵ οδὲ.. ς (ΞΞ αν 851) οἷν ᾿ς. 
δὶ τῦῦ Αὐὰϑ | πληγας ο. Β Δ] ἴεγ 635 Αὐὰδ Ατὸ οἱ οδὲ.. ς (ΘΟ Ὁ9}) [μὴ δὰ ὰ 

ἐκ τοι! ναου 6. Α΄ ἃ] φοσίθ ὑπὶ νβ ΒΥ δὶ (δοῖῃ δσδὰ αὐτὸν) Απὰάδ εἰ 

τὶ ΤΊοΝ ; δἱ δἰΐᾳ ἐκ του ουρανον, ἃτῖῃ ροβῖ ἐνδεδ. οἱ 5194 κηίς ὁ: ἐχ. 
ῬΡοῃ: δορ ἐπ ἐεπιρίο ροδβὲ οἱ ἐπτ. α77. Ϊ ἐνδεδιμενοε ς. Αὐ οἷς... Β δ] 
ἔεγεϑ Απὰς Ατοὸ οἵ οδί ργβϑιῃ οἍ ησαν͵ λενον (Β ἃ}4 λενου») 6. Β ἃ] Ἰοηζε 
Ρὶ νν γ]οῦ Αβάοιμῃ Αγ οἵ οδί Ῥγὶ 8]... ἴῃ λϑον Ἂς. Α΄ 4]38 οἀὰ δρ Αυὰ 
(λίνον ἡ λίϑον καϑαρόν, καϑὰ τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι) ἂρ Βεὰ 
411094 81 ἴὰ ἀθηνίὰ 110 8.6. δ᾽ 6. 4] (μυοῦτας Ἰοσοηάμη οϑί ἔέμο, δὃχ 400 

δαυΐ να 8[68 ᾿ΐηθδθ, που ζαρίάς, εχ ᾳ00 νοβίοβ ἤδσὶ ποαυϑυμ Ὁ) 415.Ὁ 10 
(:: εἴ "Ἔξ 28, 18.) .. οἵχ δοίμυϊγ αγθ [χκαϑαρον ο. ΑΒΟ 4175 νν ρ] Απὰ 
ὉΠ Ατο οἵ οδἱ ρρίδίξ, ς (ΞΞ 6Ὁ 82) δἀὰ και ο. τηΐα μιὰ νχϑᾶ 4] Ρυὶ δὶ 

8. ἐκ τοι! καπτου ο. Β 8] ἔεσ "δ βγν Αηὰὸ (οἴω ἐκ 84) Ατϑ εἵ οδέ .. ς [μὲ 
οἷ ἐκ τοι; ς. ΑΌ 8] ᾿σογίθ μι νῇᾷ (ΟΡ δἱ Δηὰϑ εἱρ ΡῬγὶ ἃ] | ἐδυνατο ἐ. 
ΑὉ δ1᾽9 Ατὸ οἵ οδὲί .. ς ηδυν. 6. Β ἃ] μὶ Απάοπιῃ σαχρις οὖ] ἐπτα 56ε 

.. 88 818 Αηάδ 6ἰΡ οἵὴ 

ΧΥΙ. 1. μιὲγ. φων. (6 ὉΠ ς. ΑΒΟ 8] πιὰ δῸΡ 8] Αγ οἵ οαῖ.. ς φω. με. ς. 
τη αἱ ναϊγ ἢ] νᾷβὶ 4] Αηδοπὶη Ῥγὶ αἱ [ἐκ τοὺ ναου (18. ἀοεηϊὰ ἰοὶ 
Ἰἶρ8θδ' 4] δὸρ δγθ ουρανου :: ἂἱ 10, 4. 14, 18. 18, 4. 51, 8. Ουοὰ οἱ 
ἴπ τυ ο ΡΙ τ ἴοϑὲ ἱπνοπίπιηῃ οββοὶ, βοαῦΐ σπου Δ ΘΌΤΗ οϑβοῖ ἐδβίοϑ 

οταἑ ἔθη 68) ο. ΑὉ δἱ αἱ νάϊγ δὶ] νῷ δἱ τοῦ ΑπάοτΒ (5θὰβ μοβὲ λεγουσ. 



ΕΜαπαπηίαν ΥἹ : το ! θὰ Ρ]αρδθ ἰπ ἑοσσῖθ. ΑΡΟΟ. 16,6. 681 

ϑεοῦ εἰς τὴν γῆν. Ὁ Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιά- 
-λην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν᾽ καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ 
τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ ϑηρίου καὶ τοὺς 
προσχυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 

ὃ Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν᾽ 
καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέϑατεν, τὰ 
ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ δἰς τοὺς ποταμοὺς 
καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων᾽ καὶ ἐγένετο αἷμα. Ὁ καὶ ἤκουσα 
τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος εἶ, ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν ὅσιος, 

ὅτι ταῦτα ἔκρινας, Θ ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ 

ῬοὨ) Ρυὶ 8]... 6000 49, οἴῃ 6. Β 8] ἔεσγϑϑδ ΒΥ (Ω0} ἴῃ ΡΟ]Υ61) δὺΡ 818.4-10. 
Ατο οὖ οδί [ ὑπαγετὲ καὶ 6. 480 δἱ Ιοῃζθ Ρὶ νῷ (εἴ. δὴ [Ὁ ἃ] τω) Β.Ὺ 8] 

Απὰρ οἱθ Ασϑ οἱ οδῖ Ῥγὶ αἱ... α΄ 49. ὑπαγέτε Δ08ᾳ καε 6. τηΐῃ 13 ρ5 
δὶ ([01 οτὰ υπ΄. καὶ) δοΡ δῖη Απάδ Εὰὺρ [| ἐχχεαξε 6. Β 8] ἸΙοῆᾷε ρ]ὶ πὰ 

ΟΓΏ ΑΥ οἱ οδὲ... 1. ἐχχεέέτε 6. Ὁ 413 ἑπτὰ 866 6. ΑΒΟ δὶ ρὶ νᾷ δἱ 
τὴ Απὰρ οἷς Ατο οἱ οδὲ Ρυὶ..ς (Ξξ 6Ὁ 5.2) οἵχ 6. ταΐῃ τὰ οορ (ρλίαζα8 

τεδίγα 8) 81 Απιὰϑ 

Ὡ. εἰς (607) «. ΑΒΟ 8] ἔδγϑο υῷ ΒΥΥ 4] Απᾶὰξ Αὐϑ οἱ οδιἷΐχ: Ρυΐ.. ς ἐπι 
ὁ. τηΐῇ ΤΩ ΟΡ Απάδ 6(Ρ Ατὸ οἵ οδίθοτα [κα οὐὴ χαχο» .. 600 8. 815 
Απηὰρ Απάδοϊῃ Αγ οἱ οδύθοσω οἵὴ χακ. καὶ | ὅσ (610΄) 6. ΑΒΟ δἱ ἔεγοδϑ 
ΒΥΥ Δ] Αὐάδὺ Ατὸ οἱ οδὲ Ῥυΐ .. ς εἰς 6. τηΐῃ ρῥῖῃ νῇ ὁ0Ρ Απάϑ εΕἱΡ | 

προσκυν. τὴ ε. ἃ. ὁ. ΑΒΟ 8135 νῷ δύ Απὰρ οἱϑ (8 χαὲ τὴν εἰκ. προσκ. 
αὐτου) Ατὸ δὲ οδὲ Ρυϊ... ς (ξΞξ 6Ὁ 82) τή ε. α. προσκ. «. ταῖῃ μπὶ σοὺ 
ΒΥΥ αἱ 

ὃ. δεντερος ο. α΄ 18. 8πὶ ἔπι ἀεταϊὰ [0] 1088 4] δϑίμαῖγ Ῥυΐ 4]... ς (6000) 
δὰὰ αγγελος ὁ. Βὶ Αἱ] Ρίδι' νν ὃΡὶ Απᾶοπιῃ Ατε οἱ οδΐ (:: οἵ. ν. 3. [ϑϑὲ τηῖὶ 
ο πρώτ. αγγελος) [ΑΣψυχῆς | ζωῆς (εἰ. 60) 6. Δς 8γγ.. ΘὈ ΚΖ οἵω Ἂὃ. 
Δ] [6 γ635 518.4. Αηάὺ γί... ς (ΞΞ 6Ὁ 52) ζωσα «. Β Αἱ υἱ νάϊ Ρὶ ΑΒαά8 
δὲρ Ατο οἱ οδῖ, ἰίθηι υἱυέμδ νβ' ὁορ ἃ] [ τὰ ς. ΑΟ (ϑρῃοδεουηῦ θἷ. ΒΥ 4αἱἷ- 

ἄδιῃ οἱ 5138)... ς οἵῃὴ (6. Β 4] υἱ νὰϊτ οἵη Αηᾶάοπῃ Αγ εἰ οδί 

4. τριτὸς ὁ. ΑΒΟ 8}55 νρ (οἴ. δπὶ ἔπ Δ] Ρ]. 884 ποῃ οὐ) δεῖ! αἱ Ατὸ οἵ 
οδὲ Ῥυΐ... ς (ΞΞ- Ὁ 832) δὰὰ αγγέλος «. τηΐη υἱ νὰ ρ] 1ρ86 νρ"ῆ! Β.Υ 
ΟΡ αἱ Απᾶοιμι | εἰς 866 6. Β 8] Ἰοηρδ ρΡ] νρ ἃ] Ρὶ Αυνάοιθῃ Ατὸ οἵ οδΐ 
.. ἴδιι ομὰ 6. ΑΟ 86 (8. ἐπι) .ορ Ῥεὶ Απϑὺ | ἐγένετο ὃ. ΒΟ ἃ] ἔδὺγθ οὔῃἹῃ 
νῷ 4] Απάοιμηῃ Αγ οἵ οδύ.. ζ} -ψονῖο Ὁ. Α 86 ὁῸΡ δὺγ ἃ] Ρ.ΐ δἱ 

δ. εἶ ς. ΑΒΟ αἱ μ] δπὶ ἴὰ ἀδιηϊὰ ἰο] 11 ρ5δ᾽ 81 ΘῸΡ 500 8] Απάοχαῃ Ασὸ οἵ 

εδὶ τὶ ἃἱ .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) ρύϑοιῃ κυριε 6. τηῖῃ τὴῦ νρϑά |1ρ 86 δ΄ 4] δεῖ 
δἱ [0 (Β δ] τυ ος) ἡν [ ϑσιὸς ποῃ ρῥγϑβοεάθηίε καὶ 6. ΑΒ0 4] ἔεγεδ νρ 
αἱ Απᾶοθη Αγ οἱ οδὲ... ς (Ξ- 6Ὁ 52) ργϑϑιι χαν ᾿ς. τΐη πὰ, Το ΠΟΝ 
Ῥτδεοεάθηίθ ὁ αὐίθα]ο 6. ΑΒΟ 8] ἔθγο δ Απάς.. ς (6105) Ῥσϑοπι ὁ ς. 
τοΐῃ Ρπὶ Απᾶάδ 6[Ρ Ατὸ οἱ οδῖ 

18, 17. 



δδδ ΑΡΟΟΘΙθ,1. ΡΒίαϊβϑ ἴσϑϑ 1Υ͂. Υ. ΥἹ. δθιιπάυπέαν, 
- ᾳ«ι Ὡ ὦ ᾿ 5 Ἁ 4 - 

αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν᾽ ἄξιοί εἰσιν. ὦ καὶ ἤκουσα τοῦ ϑυσιε: 
’ . . Ἁ « [4 5: Ι Σ 

Ὁ 5: στιρίου λέγοντος Δ᾽ αἱ, κύριΣ ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ, αληϑίναι χω 

δίκαιαι αἱ χρίσεις σον. 
« “- - 4 σ 4 

ὃ αὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπι τὸν ἡλίιον, χαι 
2. ἢ 2 - ’ Α 2 ’ 3 ’ ο .ΞῚ 

ἐδόϑη αὐτῷ κανματίσαι τυὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 99 καὶ ἐκαυμα- 
, « - Α ’, .«-κ 

13, 6. ξίσϑησαν οἱ ἄνϑρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφημῆήσαν οἱ ἀνϑρω: 
Α Ἃ - - -- 4 Α . 

ποι τὸ ὕνομα τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπι τὰς πληγὰς 

ταύτας, καὶ οὐ μετενύησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 
- " -.- 4 Ἂν - Α ; 

18, 3. 10 Ααὶ ὁ πέμπτος ἐξέχδεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ϑρύνον 
ρα ’ Μ ’ - ρ- - ἃ « 

τοῦ ϑηρίον᾽ καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο 
Α Ἷ " - 9 - ᾽ ν 3 ’ Α Α 

τάς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν ϑϑὺὼν 
- -,ω 4 - - 4 - - - νΣ) 

τοῦ οὐρανοῦ ἔκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν» αὐτῶ», καὶ οὗ 

μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
ὄ β Ξ - - ᾿ τος 9, 1. 12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν 

ἘΦ1), 1 »- , ’ ᾿ ᾽ , 4.» ’ ".Σ7""αῖνσ 3 -σ ς 
τον μεγαν τὸν Ἐνφρατην᾽ καὶ ἐξηρανϑη τὸ ὑδωρ αὑτοῦ, ἵνα ἕτον 

ὩἂῸ- φ ᾿ “-- ’ὔ «- “, -.-Ἢ« « «“' 4 

μασϑῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 19 χαι 

-- τ ΌῸ.-. ς.-.Ῥ  . 

6. δεδωκ. ε. ΑΟ 41 .. ς 49. ἐδωκας 6. Β αἱ οογίθ Ὁ]16Υ Απᾶοστωπ Ατὸ οἱ 

σαι! πεὶν ο. ΑὉ (πεν: 1 181.}} .. ς 49. πεεὶν 6. Β 8] υἱ να ἐγ ΟὔΔῺ Ϊ αἶνον ὁ. 
ΑΒΟ 8] ρ] ἴα ἰο] 1085 -Δ] Απάοτις, ς (ΞΞΟὉ 82) δὰἀὰ γαρ ς. τηΐῃ πὰ 
νμϑὰ (ϑθα δπὶ 1085 δ᾽ Δ] υὐ ἀϊσηὶ διπέ) 4] (ΣοΡ ἃ] οτι)ὴ Ασ οἱ οδἱ 

Ἴ. του ϑυσιαστ. ς. ΑΒ (ΡΥΒο6πὶ εχ) Ο 8] Ρ] ἔπ [0] αἱ (βιὰ 1055" αἴξετιῃ 

ἀϊἰςεΉ8) ΘῸΡ ΒΥ 8] Απᾶδ (ργϑθηιν ἐχ) εἱς (Ασὸ οἵ οδίθοια τς σψάϊγ: εἰρῆ- 
σϑαι δὲ θυσιαστήριον ἀπὸ τοῦ περιέχοντος τὸ περεεχόμενον συνψεκ- 
δοχιχῷ τῷ τρόπῳ. Ῥεγρίίυγ νογο: ἐκ τούτου τοένιν τοῦ; λογεκοῦ χαὶ 
λειτουργικοῦ ϑυσίιαστ. τὴν φωνὴν φησιν ἐνεχϑήνοι) Βεᾷ αἱ .. ς (Ξ-6ὺ 
52) ῥγϑϑῖῃ αλλοι' ἐκ ὁ. ἴθδὲ μϑιις; νδὺ 4] 

8. τέταρτος ς. ΑΒΟ 8] ρῥπὶ 3πὶ ἔιι [0] 1ρ8ὅ᾽ αἱ ΒΥ δϑίἢῃ 4] Αὐτὰ οἱ εϑῖ.. 

ς (ΞΞ αὖ 832) δἀὰ αἀγγελος ο. πηΐπ αἴ ναὶ Ρ] νρϑὰ οἰεἀᾶ Δ1:ᾳ οορ 8] Απὰ 
οἵηῃ Ῥγΐ  Β Αἱ ρ] 815 Απάς Ατὸ δ οδὶ ἐν σι". τοὺς ανϑρ. 

9. οἐἍ ανϑρ. 8686 α. Β 8139 ΦΥΥ ΔΥΡ 514 Απᾶὸ Ατὸ οἵ εδὲ... ς (ΞΞ 6Ὁ 18:2) 
[μι οτὶ ὁ. ΑΟ δὶ ρχτὴ νῷ “ον 8] Απάδ 6ἰΡ Ρυΐ 81 τὸ ὀονωμα .. ἃ ἐνωσίον 
τὴν ς. Αἰ Α] ἔογεἰθ ΑἸΔΡ .. ς οἵη 6. ΒΟ ἃ] ρὶ Απάδ οἰς Ατὸ δὲ οδέ οὖ 
«Ὁ ουχε : 

10. πεμπτος 6. ΑΒΟ 8}}5 δὰ ἔπ ἰο] 110 8ὅ΄ 4] ΑΥΥ Δοῖ ἃ] Το Βεοὰ κ4].. 

ς (ΞΡ 82) δαὰ αγγελος 6. τηΐη μη νρϑὰ οἰθοαὰ δἰξα οορ 2] Απηᾶουιῃ 
Ατο οἵ οδἱ ΡΥὶ | ἐσκοτωμενή ς. ΑΟ δἱ ρΡὶ Δ:ὰ0 (εἰ8 ἐοχη) Αγ οἱ οδὶ.. 
μ 8] ΔηὰΡ εἰ ἐσχοτισμενὴ 1 ἐμασωντο ὁ. ας δἱ τῶῦ .. ς ἐμεαισσ. 6. Β 
1} Ρ] Αναθ Αγ οἵ οδϊ 

12. ἐκτὸς ς. ΑΒΟ 8] ἴβγϑῆϑ κιὴ ἴὰ [0] 1085 4] ΒΥΓ Δί δἱ .. ς (ξξςῤψιρΊοῦ 82) 

ἀἀ ἃ αγγεέλος 6. τηΐῃ μὴ νεϑ οἰεἀἀ δ]ίᾳ οορ 81] ἀπά Αγ δὲ οδΐ Ρχὶ 

ΤΊΟΙ 1 τὸν εὐφρατ. (Β ἐφρατ.) ο. ΑΟ ἃ] ΡῚ Απάοαβ, ΟἿ ἣ'Ζ οχὴ τον ο. 



ϑρί γιτὰ8 {γ68 αὖ τΆη86. .. Ηθειδρθάοη. ΑΡΟΟ. 16, 1. θ58 

ἴδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ϑη- 
᾿ρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ̓ ψευδοπροφήτον πνδύματα τρία ἀκά- 
ϑαρτα ὡς βάτραχοι 14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα"! 
σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συνα- 
γαγεῖν αὐτοὺς δἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκοίνης τῆς μεγάλης τοῦ 
Θεοῦ τοῦ παντοχράτορος. 16 Ἰδοὺ ἔ ἔρχομαι ὡς κλέπτης" μακάριος 8 

ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ 
καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς 
εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ᾿Εβραϊστὶ ““ρμαγεδών. ἐς 

11 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα " 
καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλῃ ἀπὸ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ ϑρόνου λέγουσα « 

Β 81 Ρ]0530 Ατο οἱ οδί [Ϊ ανατολων ὁ. ἃ ἃ] βρη ὁορ δὶ ἀπάοωι, 6 
-λῆς 6. ΒΟ Ἀ] ἔεγο80 514 ΑΥ οἷ οδὲ 

18. ιδον ο. ΑΒ.. ς ἢ 49. ενδ. ὁ. Ο 4] οογία ρ]6γ [Ὁ 418 ἃ στοματος ΡΥ 
δὰ στομι. 866 ἸΥ8Ώ 8111} [ τρια ακαϑ. 6. ΑΟ 8] οοΥα ρῃι Υβ ΒΥ1 8] Αῃαϑ' 
εἰρ Ῥχΐ αἱ ..ἕ Β 8] ρπὶ πᾶς Ατὸ οἱ εδί ακ. τρ. [ ὡς βατραχοι (6. ΑΒ δἱ 
ΡὈΪ νῷ (να ἵν πιοάμηι ταπατιηι, ἰίοτη ῬΥΪ Ῥγϑθπλ880 δ θη ξ68) 8] οὶ] Απὰ 
οσθὰ (Απᾶρ ὡσεε βα.) Ατὸ οἱ οδὲ Ῥσχουῃΐββ 8] (415 νν 4114 Ατϑ οἱ οδὲ 
ὡς βατραχους) .. ς (ΞΞ ἢ 32) ὁμοία βατραχοῖς 6. τα ται 

14. δαιμονίων ς. ΑΒ 8135 Απάὸ Ατὸ οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ Οἢ 85, 864 6 δαυ- 
μίονων ο. τηῖῃ μη Αμπᾶὰδ ΘΡ | α ἐχπορευέται 6. Α ἃ] αἱ ναϊγ Ρ] Απὰρ 
οἰϑ ΑΥῸὸ οἱ οαῖ... Β αἰ α (28. Δἀὰ καὶ) -ονται, νῷ δὼ Ῥυϊ χαὶ ἐχπ... 
ς (ῃοη ςΘ οἴ.) -ἐσϑαι ς, 18. (41) Απάϑ τὴς οἰκουμι. 6. ΑΒ 8] Ρ] ΒγΓ 
81] (νῷ οορ 8] Ρυὶ ἐόγγαωξὺὴ ΑΔΑΡ οἱ Ατὰ οἱ οδῖ ρρὶδί.. ς (ΞΞ ΟΡ» 52) 
Ῥγϑϑῖῃ τῆς γῆς και 6. τΐη τα Απάϑ. Οεἴοσαπι νῷ 4] ῬΥΣ ἐοίζιι8 ἐεγταα] 
τον ο. ΑΒ 4125 Απὰδ οἱ Αὐτὸ οἵ οδὺ... ς (Ξξξ 6Ὁ 82) οἵὰ ο. πῃ πὶ Απὰρ]ὶ 
εκεινῆς ὁ. Β Δ] υἱ νὰϊν [676 ΟἿῊΙ) ΒΥΥ 8] Αηάοτῃ Αγ οἱ οδὶ ῬγΎυτη 88 
Ρυὶ.. 605 1. (πῃ τῆς μεγαλ. ἡμὲρ. 6. Α 60Ρ)ὴ οἵῃ 6. Α 818 νρ ον Αἱ 
ΤΊοἢ 8] ᾿ 

16. τοπον .. ἃ ποταμον | ἄρμ. (ϑτὴ δ] ΤΊ λόγπιας.) .. ς ἀρμ. (Ρτὶ αἀτηι,; 
νροδὰ τη 6γηι.)... δ 1084 θ᾽ ἃ] ΘορΡ Ατὸ οἱ οδὲ ΤΊΘ ἐρμι. ..ἕ Β 8] ἔδυ ϑ 
νροἀὰ μ]4-10- ΤΊε]ιοὰ μαγεδων 8. (118. οἵ. Β) -ὅδων  -γέεδων 6. Α 8] μὶ γᾷ 
ΟΡ 81] Απάοτῃηῃ;:. Ατο οἵ οδί ρρὶδῖ δ]ῖᾳ... ς -γεδδων ὁ. Β 8] τῆι βυγ Ῥυὶ 
.. ΥΨΑΓ 8] 

117. εἐβδομος ο. ΔΒ Ἀ] Ρπὴ 81ὶ ἔπι [0] Πἰρ8δ᾽ ΒΓ... ς (ΞΞ ΟὉ 82) δἀὰ αγγέλος 
ς. τηΐη υὐ νὰ γ ρὶ νν Ρ] Απηάοιῆῃ Αγ οἱ οδὶ Ῥυΐ, ἐπε ὁ. ΑΒ ἃ] ἔεγοϑβο 
Απᾶς Ατο οἵ οδὐ .. ς (Ξ-Ξ- Οὐ 82, βοὰ 6) εἰς ο. πιΐῃ ρχ Απάβ δἰ ! 
μεγαλὴ 6. Β 81νἱ νὰν ἔδγβ ὁπ τῇ 5ΒΥΥ Θ0Ρ δου 4] Απάοται Αγ οἱ 

εδὶ Ρυΐ 8]... αὉ9 1,η οἵὴ ὁ. ἃ 413 (δ88 απο ρΡζ ὃ. Β ἃ] Ἰοῆρο ρ}] Απὰς 
Ατὸ οἵ οδὲ.. ΟὉ΄ [μη ἐκ ὁ. ἃ αἱδ (νυρ ρῥρἷδὲ ἀεὴ Αμᾶδ οἱρ | τ. ναοι' 6. ἃ 
813 νῷ ΟΡ ΒΥΓ 89 518 (δϑίῃυῖγ δἀὰ οἴ8) Ῥυὶ.. ς (6059) Δἀα τοι ουρα- 
ψοι 6. Β 8] οἷον νυν δἰΐᾳ Αὐάομπῃ Αγϑ οἱ οδὲ (416 δύ Απαβ οἷὴ τ. γα.) 



6562 ΑΡΟΟ. 16, 18. ΡὨ416 ἰσγβο ΚΥ11. οὔ παϊίαν. Μοχγοίτι 

Γέγονεν. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ 
4,8. εἰς σεισμὸς ἐγένδτο μέγας, οἷος οὐχ ἐγένετυ ἀφ᾽ οὗ ἄνϑρωπος ἐγένει 

ἐπὶ τῆς γῆς. τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 119 καὶ ἐγένετο 
14, 8. πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐϑνοῶ» ἔπεσα, 

καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσϑη ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ δοῦναι ανῇ 
“ὁ 30. τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς ὀργὴς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσε 

νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέϑησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγαλη ὡς 
ταλαντιαίᾳ καταραίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους" καὶ 
ἑϑλασφήμησαν οἱ ἄνϑρωποι τὸν ϑεὺν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, 
ὅτι μεγάλῃ ἐστὶν ἢ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 

ΧΥ͂ΙΙ. 

1 Καὶ ἤλϑεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ 
φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοὺ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὸ χρίμα 

“Χαὶ 6, «.τῆς πύρνης τῆς μεγάλης τῆς καϑημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν παοὶ- 

λῶν, 2 μεϑ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεϑύσϑησαν 
1,0. Οἱ κατοιχοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἶνον τῆς πορνείας αὐτῆς. 8. καὶ 

ἀδι ι ἀπήνεγκέν μὲ εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ ἴδα γυναῖκα καθημένῳ 
13,1. 

15, 1. 

ΦΙδΣ δὶ, 18. 

18. αστρ. κ- φω. κ. βρ. ε. Α (ἴθι Β ΟὐΐΒ80 κ᾿ βρ.) δ ταῦ νρ δ] Ῥσὶ, ἰΐδσι 

δὶ Ρπὶ 50 ἃ] Αηᾶὸ Ατὸ οἱ εδὶ αστρ. κ. βρ. κι φω., 13. Απὰρ ασ. κ. βρ. 
ΟἸηἾ880 κ᾿ φωναν .. ς (Ξ 6 82) φω. κ. βρ. κ΄ ασ. 6. ταΐῃ ῥζὴ ; οῸρ βρ. «. 
φω. κι ασ.., Αηὰϑ φο. κ- ασ. κι 90. ἐγένετο ΡΥ ὁ..Α δἷ υἱ νάϊγ ρὶ τῇ 
(εἴ. αἴ ἃ] Ρ]) ΟΡ ΒΚΤ 81 Απάδ ΤΊΟΝ.. 60 ς. Β Δ] μὰ ἔπ δΔΥΡ 531" πὰρ 

οἷς Ατὸ οἱ εδὲ (Ρυ 0) [ ἀνϑρωπος ἐγεν. 6. Α 88. 60Ρ αὐτὰ .- ς οἐ( 
41} οὔ) ανϑυώπον (20. ουρανηι) ἐγένοντο 6. Β Ἀ] ΟἿασ νῷ 5.0 ἃ] Απηάσμιῃ 

Ατὸ οἵ οδὺ Τίς [οὐτῷ 6. ΑΒ δ αἱ νάϊγ ρῥὶ]... 49. (εοπδέβδηϊίας οαα888) 
οὕτως ς. τηΐῃ 

19. ἐπέσαν ς.Α8Β Δ]... ς -σον 6. τηΐη Ρὶ Απάοο Ατὸ οἱ οδί 

21. ἡ πληγή αὐτῆς (12. αὐτου; 8] πιὰ 5815 19 Αηᾶάδ οἷο αὐτῇ, Β οἵη) .. τῇ 
οἷὴ (ψμοπίαπε πιά τα  αρία εδὲ υελαπιοηῖεν). ΟΥ̓ οἵ, Ῥτὶ φιρπέαπι πιάσπα 
Ρρ΄'σρα α φταπαάϊπε ζασία ε8ὲ 

ΧΥ. 1..ἃ εξηλθὲεν λέγων 5. ΑΒ 8] Ρὶ νᾷ 60} ΒΥΤ ΔΙΊΩ ΒΙΥ 514 30. Αηὰδ 
Ατϑ οἱ οδὲ Ογρ Κὶς Ρχί δὶ... ς (Ξ αὉ 82) εἀὰ μον 6. χωΐῃ τῶι δοίῃ εἱΣ 
οἰ94 Αηὰ8 6(Ρ ΤΙςἢ (ἀὐαὺξ πιρλὲ οἴη ββῖ8 εὰ. μ. ε.) (118 Ηΐρρ39 ὑτὸ μεῖς 
ἐ.})} τῶν ὈΪ8 ς. 1 ἃ] ἰΙοῃρα ρΡὶ]ὶ Ατἴϑ οἱ οδῖ.. 6" ἴῃ οἵωὴ Ἢ. ἃ 8] ΗΐρΡ 
Αὐιάοπιι 

2. οεκατ, τ. γην ἢ. 1. 6. ΑΒ Α15ῇ νῷ δὺγ δύ δἱ Ηρ Απηάοζωιῃ Αγϑ οἱ 
ἐλ ΤΊΟΝ δὶ... ς (ΞΞ Οὖ 885) ροβί πορν. αὐτῆς ς-. το ΡΤ ΘΟΡ 8] 

ὃ. εδα οἵ 1". 1. οἴ ν. 6 ς.. ἃ (μη 49. εἰδα) .. ς εὐδὸν 6. Β (εδον) αἱ τὲ νάϊτ 



Ἰϑυνίν Ὀ6]108 ὟἹ σδριίῃι οἱ Χ δοσῃθυτ. ἌΡΟΟ. 11, 8. 6δὅ 

ἐπὶ ϑηοίωον χόχχινον, γέμον τὰ ὀνόματα ΕΘ Ὁ ἔχον κεφαλὰς 
ἑπτὰ καὶ χέρατα δέχα. 3 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν 
καὶ χύχχιρον, χεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίϑῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίξαις, 18, 16. 
ἔχουσα ποτύριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ Ἴοτ δι, τ. 
τὰ ἀχάϑαρτα εξς πορνείας τῆς γῆς, Ὁ καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς 
ὄνομα γεγραμμένον Μυστήριο», Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν κι, 5. οἷο πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γ7. 6 καὶ ἴδα τὴν γυναῖκα 
μεθύουσαν ἐ ἔχ τοῦ αἴματος τῶν ἀγίων καὶ ἐχ τοῦ αἵματος τῶν 
μαρτύρων Ἰησοῦ, καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν ϑαῦμα μέγα. 1 Καὶ 
εἶπεν μοι ὃ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον 
τῆς γυναιχὸς χαὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος 
τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 8. τὸ ϑηρίον ὃ ἴδες ἦν υἱ. 

οὐ Απάοτπ Αγ εἰ ἐδ Ϊ γέμον (80. 832. -μων) τὰ ον. 6.  δ]9, ἰΐϑιη 
Οτοΐ880 τὰ Β δὶ ρηι. ϑευίρϑβιϊ ργὸ Ηἷδ 1 γέμοντα ὀνόματα... ς γε. 
ονοματων «. τηῖπ ρὶ Ηΐρρ Απάοιπῃ Ατο οἱ οδί [ἃ χων, ἰΐδηι (ᾳιυΐ οἱ, 
γεμὼν) 30. 32. (:: ΡΥΟΌΔΌΪΙ6 εδὲ οἵ γέμων θὲ ἐχὼν δΔῸ ἱπίεῖο βοσὶ ρίατα 
[αἷ5386) 

4. ἦν ς. ἃ (εἰδὶ ἑοτέϑ εβὲ ἡ 7) Β (π816 Μαὶ ἤ) δὶ ἔδσϑἶδ γρ ΒΥ δττὰ δϑίῃ 
ΑΙΡ 5] Ηἰρρ πάσῃ Αγρ οἱ οδὲ ΟὙρ 8]... ς (ΞΞ ΟὉ 8:2) ἡ α6. πιΐη οἱ 
νάϊγν μὰ οὸρ [ πορφυροῦν (8) τι Απάοσαη ΑΓὸ οἱ οδὲ -ρα») κ. χοχκι- 
ΨῸν Ο. ΑΒ δὶ ἔδγεϑ ΗΪρρ, ἰΐϑσω 8] τῶῦ ἀπάθτθῃ Αγ οἱ οδὲ... ς (Ξ- 6Ὁ 82) 
-ρα κ. -ἰνῷ 6. τηῖη τὰ Ϊ κέχρυσ. ς. Β 4138 Ηἰρρ Απὰρ εἱ (περεχεχρ.)" 
Ατὸ οἱ οδῖ.. ς ἴω ὑσδϑῖλ χαὲ 6. Α ἃ] μι νρ 0ῸΡ Β.Γ 8] Απάδ μρἷδὶ | 

χθυσιοῶ ς. ΑΒ 8] ρπὶ Απὰρ οἷο Ατὸ εὐ οδὲ .. ς (ΞΞξ ΟὉ ὅς, βεὰ 60) -σω 
ς. τηΐη αἱ νάϊγ Ρ] Ηΐρρ Δπάᾶδ | σοτ. χριυσ. ς. ΑΒ 8] ἔεσο" δ ηυρ ΟΡ ΒΥ 

ΔΓΤΩ Δοἢ Ηἰρρ Απάᾶς Ατε οἵ οδί ρρίδὲ, ς (ΞΞ ΟὉ 82) χρ. ποτ. ἐς. τηΐῃ 
Ῥτὼὰ Απάδ εἰΡ [τὰ ακαϑαρτα τῆς ὁ. ΑΒ 8] ἔεγοῦ Ηἷρρ Απάοιιη (Αγ οἱ 
οδῖ τῶν -ρτῶν τῆς) .. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ἀκαϑαρτητος Ὁ. τηῖῃ πιὰ (νῷ οἷο 

ΟΥρ δἱ ἐπιπιιιπαϊξίας να] -ἔἶα, βεὰ ΤΊοἢ ἐπιπιιιπαϊαναπι) [ τῆς γὴς (6) 
δ. Β ΑἹ] ἴδγϑξῦ ΘῸΡ Βυγ (479) 515 ΗΙρΡ Ασϑ οἵ οαΐ, ἰΐοτη ἐοέζι ἐέγγας ΟΥΡ 
Ῥεὶ Ῥγοιηΐββ .. ς ῃ αὐτῆς 6. Α 8] μη νβ 8] Αμάθιπας,, ΓΙ ΟἿ]; ΞῪΣ 

944 4]14 αιτῆς καὶ τῆς γῆς 

ὅ. πορνῶν (αἱ οἷ. Β) .. 6Ὁ΄ πόρνων. Εἰ, πορνειὼν Ἰερίίατ; νᾳ Ρτὶ 
“)ονηπιςαξίονιηι 

θ. εδα: νίἀ6 δὰ ν. 8. [ἐκ ρὑγ δ. Α ἃ] ρ] (νῷ δὶς Τίς Ῥυὶ (6 δαπριῖπο; 
σοπίγα Ργοϊῃ βαπσμΐηε) Ηΐρ 439 Απάδ εἷρ.. Β 8] πὰ ἀπάς Ατὸ οἱ οαἱ 
Ῥτοιῃ οἷα | Β 8] ἔεσὉ Αηᾶο Αἴ οἱ δδί οπὰ καὶ δὲς [ἃ μαρτυρεῶν 

1. ἐρὼ σοι (67 «. ΑΒ δ] ρπὶ νῷ ὁὸρ 8γγ ἃ] Ηἷρρ ἀπά Ατὸ οἱ εδὶ ἔτο- 

τηΐδβ .. ς σον ἐρω ς. ποἷη αἱ νάϊγ Ρὶ δὰ ἀειία δἱ (αἱ οὔχ σοι) Διὶ 

εἵρ Ῥγὶ 

8. τὸ ς. ΑΒ (αΡ Μαὶ οπὶ δχ δὐτόῦθ υἱ νά(τγ) 4] 9] Ηἱρρ᾽" Απάοιμῃ Ατυ 

οἱ οδέ ες (Ξ 6Ὁ 381) οχὴ ς. πιῖα τοὶ [ ἐδὲς 5. 48 .. ς᾿ μὴ 49. ειὉ. ο. πηΐη 



6066 ΑΡΟΟ. 17,9. Βαῦγϊου πιογοίσὶχ. Β 6]. 86 Δ΄ 1] οδρίἰὰ εἰ 

3 δ] Ν ν- ᾿ Ἵ , 3 “- 3 ’ Α 3 ,γ,. 

καὶ οὐχ ἔστι», καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἄβυσσον καὶ εἰς ἀπὸ. 
- Α κ᾿ - 

λειαν ὑπάγει᾽ καὶ ϑαυμασϑήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γὴ;, 
τ ,ὔ ΨΚ 9 ἃ ᾿ ’ - - 5. Α 

12,5. ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπι τὸ βιβμον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβο 
- 4 Ἵ 4 4 , 

λῆς κύσμου, βλεπόντων τὸ ϑηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρ 
9 Ὧδε ὁ πος Ὁ ΟΝ , ε« ε μ λαὶ ἑ χ ύ 

ἡ ἔσται. Ο ψοὺς Ο ἔχων σοφίαν. αἱ ὅπτα κεφαλαι ἑπτὰ ὑρῖ 
Σ » ΄ ς Α ’ 39 23 2 - Α «- « ! 

εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάϑηται ἐπ᾿ αὐτῶν, 10. καὶ βασιλεῖς ἑπτὰ 
κι 

4,3. εἰσιν᾽ οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὃ ἄλλος οὕπω ἦλϑεν, καὶ ὁταν 
5 - “« Α 

« ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεὶ μεῖναι. 11 καὶ τὸ ϑηρίον ὃ ἣν καὶ οὐκ ἔστιν, 
4 2 Α Ν ’ 3 ᾿Ὶ 3 “- ΄ ὔ 3 ᾿ 3 ᾿ , 

καὶ αὐτὸς Ογδοὸς ἔστιν, καὶ ἐκ τῶν ἕπτα ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν 
Α ΡΨ . 

ὑπάγει. 12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν, οἶτι. 
» - “Ῥκη 1, “., γε βασιλεία» οὕπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥρων 

οοτῖα μ]ὸγ | ἢν .. 4 ἢ ὑπάγει ς. Α 12. Απὰρ Ατε οἵ οαΐ 1γἷμί Ῥγὶ.. ς 
«γεῖν 6. Β 8] μεσ νβ (αϑοέηδιγα ἐϑὶ εἰ ἐδὲῖ) εἴς Ηἷρρ Αὐ ἀ8 οἱὸ Ῥτοιηἶββ 

4] [ϑαυμασϑῆησ. ς. Α.. ς -μαάσονται Ο. Β 8] οογία Ρ]ΘΣ Απάοιμῃ Ατὲ 
οἱ οδῖ; Ηἰρρ -μασουσὺυν ἰἱ ἐπι τῆς γῆς 6. Α 8] Ρ] “ΟΡ ΒΓ οἷς Αμάοπι 
Ατῷ οἱ οδὲ.. α΄ τὴν γὴν 6. Β 8] μὰ νῃ Ηἰρρ Ῥεῖ | οι; γεγραπται ς.Β 

αἱ ἴοσθ οὐ πάθῃ Ατὰ οἷ οδὲ.. ἴῃ οὐκ ἐγέγραπτο ο. αὶ (ουκ ἐγε- 

γραπται) 412 Ηἱρρ | τὸ ονομα (6 «. ΑΒ 8] Ρτὰ 60} δὺσ ἃ] Ηἰρρ.. 
ς τα ονοματα ο«. ταῖη υἱ ναϊτ ρΡ]ὶ νῷ 8] Αμηάοι ΑΥρ δ οδὶ Ρχὶ τὸ 

βεβλιον ς. Α 8] αἱ νάϊγ }»1 Απὰβ οἱ Αὐτὸ οἱ οδὲ.. α΄ τοὺ -ἰοι 6. Β Α] 
ΡἸα850, ᾿ἰἴΐοτα ΗἸΡΡ Απὰρ τω -ἰῷ | βλεποντῶν ς. ΑΒ 8] Ρ] Απὰρ εἴδ.. 

ς (- Οὺ 82) -τὲς ς. τα τῶῦ Αμᾶδ ΑΥϑ εἱ οδὲ [] το ϑή. οτι ἣν ς. ἃ ἃ] 
αἱ νάϊτ Ρ] νρ 60} ΒΥ 8518 οἷς Ηἰρρ Απῃάβ οἱ Ῥυὶ... 6 ΄ οτι ην" τὸ 8η. 

6. Βὶ 8132 814 Απᾶο Αγ οἱ οδὲ Ϊ καὺὶ παρέσται ὁ. ΑΒ (Β΄ οἂϊ ὠδε) 4] γ] 
(δν εὐ αρργορίνᾳιανὶβ, ἄττα δἰ ῬγΌρε ε8ὲ, 813.4) καὶ χσεαρὴτν 6δἷ 8116 πιξ 

και παρέσται, ο0Ρ ἃτϑ εἰ σεοἰά ἰδ ΗΐρΡ Αηάόοαι ΑΠΔΡ οἷς ἱχί Ατο οἱ οδί 
Ῥεῖ, ἰΐϑι 416 Απιὰϑ χ. παρέστιν .. ς (-Ξ ΟὉ 82) καιΖξερ ἐστιν ς. τοῖῃ 
Υἱχ πὰ. γα οἷα (ματρὶ ΕἾ λὲο ε8ὲ 8οηδιδ, αἱ οἱ. Ῥε), ἔθη δϑίἢ 

9. ἑπτὰ ορ. εἰσ. 5. ΑΒ 8] Ρπὶ Υξ 600 ΒΓ εἷς Ηἰρρὴ Απάοσζωῃ Ατο εἱ οδὶ 

Ῥχγὶ Ῥγουχῖββ... ς (ΞΞ 6Ὁ 532) ορ. ενσ. ἑπτὰ (14. οἵη ἐπε.) ς, τιΐῃ οογίε ρπὶ 

10. ἐπτ. εἰσ. 6. Α ἃ] ρὶ νρ βυτ δὶ Ηἷρρ Αμῃάὰδ οἱρ Ῥυὶ Ῥχοχηΐββ .. Β 8] πῆι 

Απάς Ατο οἱ οδἱ εἰσ. ἐστ. [ ἐπέσαν 6. ΑΒ 8] Ρὶ Ηἰἷρρ .. δἱ τα Αἡάοπη 
Ατὸ οἱ οδί -σὸν [0 ες 6, ΑΒ 8] ρΡὶ νᾷ (εἴ. δ ἔμ ἀστηϊὰ 4]. βὰ ποὺ 
ΟΠ) Β.Υ Απαοπῃ ΑΥρ οἱ οἀΐ Ῥγοιηΐββ.. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ρῥγβϑϑίη καὶ (ὃ. 

πνΐπ πη ΠΡ8 6 4] (600 εὖ γεζέψιμιδ πον εϑὲ, εὐ αἴξον' ποπάηι υδηξι), ἰΐοτῃ 

ΠρΡ ΕΥ ὁ δὲ εἰς [αὐτ΄ δὲν 6. Α 8] Ρ] ΗΪΡΡ Απάβ εἰρ.. Β 4] τὴὰῦ Απάς 
Ατὸ οἱ οδί δεν αὐτ., ἰἴΐοτη νς "γὶ ορονγέοὲ ἐϊϊιθη 

11. αὐτὸς ο. Α 8] "] νῷ Θ00} Αἱ Ηΐρρ πάρι Ατῷ οἱ οδὲ Ῥυὶ Ῥχγοζηΐββ... 
Β 8] ἴθ δ βυγ οτος... οἴ. αὐτὸ οἵ τοῦτο Ἰαρ᾽ ταν 

12. εἰδὲς ς. α οἷς... Β ἐδὲς, 1ἴδπὶ νν. 1ὅ οἱ 10. εἰ 18, 1. οἵ» ο. Β αἱ υἱ 

γα ὁπ νῷ (οι. δὴ ἀοιαϊά αἱ ρΡ]) ΟΡ ΒΥΤῪΤ 8] Ηἷρρ Απάοτηπ Ατο οἵ οδί 

{τἰπὶ Ῥυῖ αἱ .. Τὴ οὐκ ὁ. Α ἔῃ 8] 8γΘ 818 4 8ηὶ 1τίηϊ οοὰ ὃ [ αλλα ο. α.. 
ς 49. αλλ ὁ. Β 8] οσογίο Ρ]6Γ 



Χ οοσῆυδ. ϑ'ιααθϑέ βΌΡοσ δαι88. ΑΡΟΘΟ. 11,18. 687 

’ ᾿ - 9 ’ 13 τ ’ Ψ ζοοςς - 

λᾳαμβανουσιν μετὰ τοῦ ϑηρίου. ουὅτοι μίαν ἔχουσιν γρῶώμην, καὶ 
ὰ» Ὡς , τ 

τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ ϑηρίῳ διδύασιν. 14 οὗτοι 

μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι το, 18. οἰο 
[4 ’ 3 Α 4 Α ’ - ς 3 2 - 

κύριος κυρίων ἔστιν καὶ βασιλευς βασιλέων», καὶ οἱ μετ αὑτοὺ κλη- 
4 Α ’ Α 

τοὶ καὶ ἐχλεχτοὶ καὶ πιστοί. 15 καὶ λέγει μοι Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, "Ὲ 5, τ. 
. ε ’ ἢ Α » 5." ᾿Χ' 4 - 

οὐ ἡ πορνη κάϑηται, λαοι καὶ χλοι ξίσιν καὶ ἔϑτη καὶ γλώσσαι. 
[ Α τ 

16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ ϑηρίον, οὗτοι μισήσουσιν 
; Α 

τὴν πύργην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ 
- Α Φ 

τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί" 8,5. 
17 ὁ γὰρ ϑεὺς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην 

“« “ Α - - 

αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι γνώμην μίαν καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὑτῶν το,γ1. 
- - - Α 

τῷ ϑηρίῳ, ἄχρι τελεσϑήσονται οἱ λόγοι τοῦ ϑεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ 16, 19. 
ΔΙῸ. » ε , ε , «ἐν» , 2. δ ἂν, 
ἢν ἰδὲς ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπι τῶν βασι- 

λέων τὴς γῆς. 

μ Ἵ. 

18. ἐχ. γνῶμ. 5. Β 8] ἔογοϑδ Αηᾶὸ ᾿ἰθηᾳ Απᾶδ οἱρ 5619] Αγ οἱ οδί... ς 
(-- ΟΡ 2) μη γν. ἐχ. 6. Α 8] αἵ νάϊγ Ρ»]ὶ νᾷ Ηἰρρ 39 Απᾶδ δἰ βθιλϑὶ ρὑρ 
δὶ [ἐξουσίαν 6. ΑΒ 8] ρΡπὶ Απάδ Αγ οἔ οδί .. ς (ΕαὉ99) ργϑβϑπὶ τῆν ὃ. 

τηΐη αἱ νάϊγ Ρ] Ηἰρρ Απὰδ οἱρ [αὐτῶν (6Ὁ7) 6. ΑΒ δ] ἔδγοξὅ Ηἱρρ 
Απάοτα Ασα οἱ οδί.. ς εαυτων ὁ. τηΐη οθγίθ μὰ [ διδοασιν ς. ΑΒ 8] ρμὶ 
τὰ Ὁ] ΒΤ ΔΥπὶ 513 Απὰρ οἱ Ατϑ οἱ οδὲ [τἰθΐ ς (ΞΞ ΟὉ 82) διαδιδω- 
σουσιν α6. ταῖπ ταῦ, ἰΐθιῃ νῷ (εἴ. ἔα 4] τὴ) 600 4] ΤΊοἢ Ρχὶ. Εἴ. διαδω- 
σουσιν (αἱ ΗἹρρΡ) νοὶ (αὐ Απἀ8) δωσουσιὺν Ἰερ᾽τυΣ 

15. λέγει 6. Β ἃ] υἱ νάϊν οι Ηἷρρ πάθῃ Αχο οἱ οδὲ... 1 εὐπὲν 0..Α 
γῇ ἃ] ρῥρἱδὶ (αοίμαῖς Βὰρ οἷὰ λε. μοι) [ἐεεδες: νἱᾶο δὰ ν. 12. 

16. εὐδες: νἱὰο δὰ ν. 12. [χαὲ τὸ ϑῆρ. 6. ΑΒ 8] ρΡ] δῖῃ ἴὰ ἀσδιηϊὰ [ο] 1105 
Δ] ΒΥ. ἃ] Ηἷρρ Απάοιμῃ γί αἱ... ς (ΞΞ 6" 832) ἐπε τὸ θη. ο. τηΐπ τηὰ 
νρϑὰ ειςἀά 414 8] (οορ μετὰ τοῦ ϑηρίου) ΑΥΘ οἱ οδὲ .. νροοά Τίς Βοεὰ 
οἵη ἰ καὶ γιμινὴν .. Βῖχι! 4] 4114 οὔι, ἃ] 514 Ῥυΐ ροβὲ ἡρῆμ. Ροῃ.. ΒΠΙΒ 

8] πὶ Απᾶς Αγ οἱ εδί δἀὰ σοιησουσιν αὐτὴν  Β 81] Απάξ οἵη ἐν 

11. κι ποι. γν. με. (γν. με. α. Β 8] ρΡπὶ Απᾶὸ ΑτΤϑ εἱ οδέ;ς [- ΟΡ" 52] 
με. γν. 6. ταῖη ρτὴ ΑπαΡ) ὁ. Β 8] ἔδγθ οὔ [413 δοί ῃπΐσ Ἀστὴ οἵη σόοι. τ. 
γν. αὐτ. κὶ ΗἷρΡ» 439 Απὰρ οἱ δὲῦδν ρί8] Αγ οἵ οδὲ., 1.π οἵη ὁ. Α νῇ 
Απὰϑ εἰδά ΑἹ ΤΊ ΝΒ (ΠἸθ το Ῥυί : οὐ ε886 ἴ{ϊο8 ἐπ. οοηϑϑηδϑιι δὲ πιο) [ αὐτῶν 
..α αὐτῷ, Β αὐτοῦ  τελεσθησονται ο..Α 8] τὴῦ Ηἰρρ430 Απᾶβ δι... 
α΄ -σϑωσιυν 6. Β 8] ἔδγ 6390 Απᾶς Αγ οἱ οδὶ, ἰΐθιῃ ς (ΞΞ (ἡ 82) -σθήη 
6. τηΐη Υἱἷἱχ τὴ [ οἍ. λ07γ. 6. ΑΒ 8] ρ] Ηΐρρ Απάοζωῃ Ατϑ οἵ οδαἱ., ς (- 
αὖ 852) τα ρηματα «ς. τοΐη ταῦ 

18. ἐδὲες ς. ΑΒ... ς η 49, ενό, 6. τηΐη τὴῦ οογίθ ρ]6γ Ϊ τῆς γὴς .. 1Ππ| 41} 
Ῥσγϑθιὴ ἐσῖι, 813 των ἐπι 

ΤΙὝΙΒΟΗΕΙΌΟΒΕ. Ν. Τί ΕΔὶς. 1. 488 



6068 ΑΡΟς(.18.1. Ἀμροὶὰβ ηυπῆδς ΒΟΥ ]οιΐβ ἰάρθαπ 

ΧΥΠΙ]. 

10, ᾽- 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίγοντα ἐκ τοῦ οἱ 

ραφοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίέσϑη ἐκ τῆς δύξις 

αὐτοῦ. 2. καὶ ἔχοαξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν Βα: 
14,8, βυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων» καὶ φυλαί 

“ἘδΣΡΣ νο. παντὸς πνεύματος ἀκαϑάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαϑάρ. 

του καὶ μεμισημένου, ὃ ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς πορνείας 
τὴς αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μεῖ 

ον δι, 1. αὑτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ 
στρήνους αὐτὴς ἐπλούτησαν. 4 καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ το 

“.................- --.....-. 

ΧΥΠΙ. 1. λήετα ς. ΑΒ 4136 ΘΟΡ ΒΥΓ 814 Ηἰρρ ἀπὰρ Ασα οἷ οδὶ Το (δ88 
.. ς Ρῥγδθῆὶ χαν 6. τη Ρπὶ νῷ 8] τι Απὰδ οἷς Ῥχὶ [| εεδον: νἱάὰο δὰ [Π, 
12. | αἀλον ς. ΑΒ 4135 νῷ Ο0Ρ 80. ἅγῖῃ δοίϊ δἱ Ηρ. Απάϑπι Ατε εἰ 
εδὲ ρρίἰδὲ (41 ῥϑῦς |ἰρ85 Απάθ Ατγὸ ρὲ εδὲ ροϑῖ αγ.. Ροῃ) .. ς (ΞΡ 
5.2) οπλ 6. ἰοϑί ρᾷπο 

Ἅ. ἃ ἐκέχραξεν | ἐν (Β δἱ πιὰ Ηἷρρ Απάϑ Ατϑ οἱ οδὲ Ῥσὶ οἵω) εσχ. φω. ἐ. 
Α εἱ ἔδγθδο δὴ ἔπ 1ἦρ88 δὶ οὺρ ΒΥ ἈΓΠῚ 8] Απὰρ, ἰΐθιη απὶ ἐν οἵ (12. 
Ηΐρρ Απὰρ δὰὰ μεγαλη; Ῥυιὶ υοοῦ πιαρῆα εἰ ξογέδ); νὰν Αἱ .. ς (ΞΞ 6 
β8Ἀ) ἐν ἐόχι φωνὴ μεγαλὴ α. ἰοϑῦ ρογραῦο... Θ΄ ἐν ἐσχυ»ν 6. νροὰ Τίεὶ 
ἐπεσ. ἐπεσ. ς. Αἕ ἃ] υἱ ναϊτ ρ] νᾷ ΒΡΤ 8] Ηἰὶρρ Απᾶδ οἱρ ΤΊς... 6}" 

ἐπεσ. δἸίθγιτι ο. Β 8135 σὸρ δὺὺ δρίΣ 5] 8: 10. ΑὯ͵ᾷο Αχο οἵ οδὲ Ργ 
βαβυλὼων .. Β ΑἸ Απὰν ρτγδϑ ἡ | δαιμόνων ὦ. τοῖῃ ἂἕ νάϊσ οἵη Ηἰρρ 
Απάοτι Αγ οἱ οβί .. ἴῃ 48. -γιων 6. ΑΒ (:: δῇ δδρα ἔοχζιιδ ρρὺ Ν᾿. Τ. 

ἐγοᾳφυθη  ββίιπα οϑὲ, δἰἴοσα ἤθη ἸΘΡΊ ΩΣ ἢ18] ΜΙ 8,81. Μο ὅ, 12. 1μ6 8. 
49. Ηΐπο ποῆ ὁδυΐξααι ναγ ποδέζο ο6η Β0108 ΑΒ 8064ΗλΓλ [δ  ἐἴοΣ βίδίαρη- 

ἄτι οββοῖ δἱ 4}}} ἴοδέ τὰ αἱ 18, 14. δΔοοράθτοι!). Τῳδϊηὶ ᾳαΐάσθπι ἢδς 
ἴῃ τὸ νἱχ ργοῦδμ!, 4υΐ οἴΐδια μο 8, 39. ὑπὸ τηῦ; δαᾳίκονως τοαάπηϊ ἃ 
ἀαευιονῖο.) ] ἀκαϑαρτου τ... ἢ δήὰ καὶ μεμεσῃμένου ο..Α 16. ὀρνέου 

ς. ΒΟ οἷς .. Α ϑήηριαὺν (Λπάξοιι Ὁ ἅτε ϑηρίων χαὶ πνευμάτων ἀχαϑαρ- 
τῶν εἴ.). Ργδθίογθα [εδί δἰΐῃ νῈὶ κ. φυλ. πα. π΄, ακαϑ. νεὶ ς. φιλ. 
πα. ορν. ακ. [κ. μέμι6.] ον; οροῖζα Αηρβὸ ρμοβὶ ρρνεου ακαϑ. δἀᾷ χαι 

φυλακὴ παντὰας βηριου ἀκαϑαρτομ 
8. τοι οἐνου ο. Β Αἱ υἱ νάξε αἴμὴ (β6ἀ 8156 οορ δῷ οί ὮΡΡ 5813 Απὰρ οἱδ 

Ροβὶ ϑυμου μοι) ναϑῷ εἰοὐᾷ 4114 ἀδτοϊ αὶ ΘΟΡ ΒΥ ἃ] πιὰ ΗΪΡρ 439 Απάσπιῃ 
Ατὸ εἱ οδὲ ΡῬσυὶ Τίς... πη οἵχὰὶ 6. ΑΟ ϑῖῃ [0] ἔα ᾿1μ85᾽ Θ΄ α] δαΐῃτο Αηδὴ ] 
Ο τῆς πορν. τοῦ! ϑυμ.. ΑὨβθοῖι ῬΧ ρμῖ τ. ϑυμρψ,, 88. ΒΓ ατὴ τ. σορν.] 
πεπώκαν: πέπω- ς, ταΐῃ. Ρ] τ (δίδεγιπἝ) Βγγ 8] τι ΒΡ Αηάθμ Ατὸ 
οἱ οδὶ Τί οἢ .. ΑΒΟ δἱ πὰ οορ δϑίῃ πσεστω- (18 η94 τα) [Τξοση -χαν 
ς. ΑΟὶ Β 8] ρ]υ830 (οχ ἰδ ἴεγ 3 πσεσσωκασιυν, ἃ] Ρ᾽ 89 πεπτωκασιν) Απὰρ 
οἷς ΑΥἴὸ οἱ οδῖ -χασιν... ς 49. -κεὲ (-κεν) ὁ. χηΐῆ τὰ Ηἷρρ Δπάᾶϑ. Ῥγϑδε- 
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οὐρανοῦ λέγουσαν ᾿Ἐξόάλϑατε ἐξ αὐτῆς, ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συνκοί- "τοτ δι, 8. ο. 
νωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὑτῆς ἵνα μὴ 

’ 5 Ο 3 , 2. “ « ἐ , ᾿ - 2 “ 

λάβητε, Ὁ ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ 
ΑἉ - »-7 8 

καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ ϑεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. Ὁ ἀπόδοτε αὐτῇ "4.55 (131), 
ε - ) 4 3 [4 Α ᾽ Α - Ἁ ΨΚ 

οὺς καὶ αὐτῇ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα 
τς ὼ τ ἥ5 ἈΣΝ Ν 

αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκόρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν᾽ { ὅσα 

ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν “ΕΟ «, 1--ο. 
Α -«- .»ϑβ»Φ- ᾽ 

καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι χάϑημαι βασίλισσα 
4 ’ 3 5.ἉΑἉ - ’ 2 ν᾿.» .) “« 3 - 4 

καὶ χήρα οὐκ εἰμι καὶ πένϑος οὐ μὴ ἰδω, ὃ διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 

ἰοτϑδ 8]3 πεσποτυκεέν, βὶ ἱπεδνυίαυίε; Ῥτὶ οἵη πεπ. πα. τα εϑν. ὁ 47. Αἱ 
Απᾶδ 6[Ρ στρήνοι' ᾿ 

4. ὁ αλλῆς φωνῆς | εξελϑατε (εἴ. Τ,η98 τα) ς, Α, ἰΐοια ς 49. -.λθετε ς. 
τηΐῃ οὶ Απὰδ οἱρ, θα τὰ ν᾽ ΘΟΡ ΒΥ. 8] τὰ .. ζη88 ταὶ 60΄ -λθε 
6. ΒῸ (ὁ 38. ΑπΔΡ ρεγβ ὁ λα. μ. εξ [Απὰρ απ] αὐτ., 818 οχχ εἴ αὐτ.) ἃ] 
Ρ]α529 Απάὸ Ατὸ οἱ οδὲ Ογρ3 ἃ] [ συνκοιν. ὁ. Α0... ς Ιὴ 49, συγκ. ὁ. 
Β Δ] δογῖ8 Ρ]6γ [νὰ μ. λαβ. (515: 4:10. Αη48. Ογρ ΡΥΐ Τίοἢ; βλαβητε) 
Ὦ.]. ς, ΑΒΟ 8] Ρὶ τῷ νῇᾷ Β.7 84] Ηρ Δπᾶοτῃηπ Ατϑ εἵ οδὲ Τίοι... ς (Ξξ[ ΟΡ 
5.2) δΔηΐθ ἐκ Ροῃ 6. ταΐῃ τη 600 αἱ ΟΥρ Ρυὶΐ 

ὅ. ἐκολληϑήσαν α. ΑΒΟ Δ] ΡὈΪ ΟΡ ΒΥΓ Δϑίβ 8] Ηΐρρ. ἀπάοῃιῃ Αγ οἱ οδί. 
Οὖνᾳ Ογρ Ρχ ρεγυοπογμπῖ, ΤΊοἢ αὐἀδοεπάονιμιῖ, τὰ αἀρτορίπᾳιαυεγμπί .. 
ς (ΞΞ αὖ 852) ηκολουϑησαν ο. τυΐῃ νἱχ πῆ  ἐμνημονευσεν .. 81 τὴῦ δὰ ἃ 
αὑτῆς (ροιξομίο8 ὁ ϑεός᾽ τά ο[0) 

΄ 

ὃ. απεδωκεν ο. ΑΒΟ 8] ἔδγοϑδθ τῇ δὴ 10] 8] 6ῸΡ ΒΥΥ δοίῃ δῖν 816 10: ΗΡΡ 
Αηὰς Τίοἢ .. ς (ΞΞ ΘΌ 85) δἀὰ υὑμεὲν 6. πυΐῃ τὰ σε (εἰ. Ρ 58 οἱ81} Ατϑ οἱ 
οδί Ῥχοιῃΐδββ; ἰίϑῖηὰ μὲν δύῖη Απᾶϑ αβἰρ᾿] τα (ς. ὁ 8118 Ηἰρρ; ς [μη οἵὰ 
δ. ΑΒ ἃ] Ρ] Αὐάϑιριῃ Αγ οἱ οδί) δισσλα ς. ΑΒΟ δ] μὰ (ἰῃ 818 οἱ. 11ἃὰ ᾳυΐ 
ταὶ τὰ υᾷ 514 10. ΗΐρρΡ .. ς ῥγδθῃι αὐτῇ 6. ταΐῃ οετγίθ Ρπὶ ΘῸρ 507 515" 
Δ] Αηάοταῃ Αγ εἴ οδῖ. Ῥγδθίβζϑδ Β δ] ὑπ ([1ὰ ἔδεσε ααἱ αὐτῇ οτη) 81" 
10. κἀὰ ὡς καὸ αὐτὴ καὶ Ϊ ποτήριω 0. ΑΟ ἃ] αἱ νὰϊΓ ΡΗ] τὰ νᾷ 5.1 8] 
Ηἱΐρρ Δπάοτηπ Ατὸ εἰ οδΐ ρῥρίδί., Β 8] μη ὁοὸρ (ρδγεὶϊ 8έοιξ πιέβοιιῖ) 5814» 
δἀὰ αὐτῆς [ αὐτῇ .. Β αὐτὴν. ΟΥ̓Ρ Βυπο νογβύσῃ ΠΙΌΘΓΘ βίο δχρσχίτῃ: 
164εο τεαάϊαϊὲ εἰ ἀωρία, οἱ ἐπ φιιο ροσμῖο πιϊδοιιῖέ, ἀπ ρίμηι γεηιϊαύμηι 68ὲ οἷ, 
[ἴδ Ῥτὶ Ζὲι ἑάοο γεααϊὲ εἰ ἀμρζέοϊα, οὲ ἦπ φο ροσιιζο πιΐϑοιιῖξ, ἀιρζιηι 
γεηιίχίιηι ὁδὲ εἰ. Ῥτοτα ἤεαάϊίε εἰ δἰοιὶ εἰ ἔρϑα τεαάαταϊὲ υοδὲβ; ἐπι μοσιζο 

4:0 πιϊδοιιῖξ υοδὲδ πιἴδοοίε εἰ ἀιρζτιηι. 

7. αὐτὴν 6. ΑΒ (Βαρρ]εὶ δυΡ. 11Π.}) Ὁ ἃ] τὰ .. ς ἑαυτὴν ὁ. ταῖῃ αἱ νάϊγ 
Ρὶ Βὲρρ ἀπάοτωμπ. Αγ οἱ οδὲ ᾿ κ᾿ πενϑ. .. 4158 Απὰρ οπὰ [ οτι (Απᾶς 
δΔαά ἐγω) καϑήμαι (Β 14. καϑιῶ, 39. καϑο), Δ] τὴῦ χαϑως) 6. ΑΒΟ ἃ] ᾿] 
513.“ 9]8 Αηὰδ οἵθ Ατγὸ οἵ οδΐ ΟΥ̓Ρ (ποῃ ἂρ 880) Ρυΐ .. ς οπὶ οτι 6. ταΐῃ 
τῶ τῇ νῷ 8] Ηὶρρ πὰρ Τίοβ. Εἰ. χαϑὼως χαϑημαν, ἐγω καϑ. Ἰορ] 

βασιλισσα.. ὁ -λευουσα 

9. ἡμέρα .. 14, τὰ Δ6[ἢ Ογρ Ῥγοιὰ Ῥχὶ ὡρα 



660 ΑΡΟΟ. !8, 9. Εοροβ ἴθσσϑϑ 8111. βαϑίογαδαί ἰαρθηί 

ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, ϑάνατος καὶ πένϑος καὶ λιμός, χκαὶ ἡ 

πυρὶ κατακαυϑήσεται᾽ ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ ϑεὸς ὁ κρίνας αὐτί. 
ἜΣ να δ. 9. Δαὶ χλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὑτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 

οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηγιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν 
καπρὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρύϑε» ἑστηκότες διὰ τὸν 

ι8. 19. φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὑτῆς, λέγοντες Οὐαὶ οὐαΐ, ἡ πόλις ἡ μεγάλε, 
“Κεῖ, 5. Βαβυλὼν ἡ πύλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλϑεν ἡ κρίσις σου. 11 χὰὼ 

οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενϑοῦσιν ἐπ᾿ αὐτή», ὅτι τὸν γύμον 

“Ἐπ «1, 5 ει. αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίϑοι 
τιμίου καὶ μαργαρίτου καὶ βυσσίνον καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ χαὶ 

17,4. χοχχίρου, καὶ πᾶν ξύλον ϑύϊον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ 
πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρ- 
μάρουν, 18 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ ϑυμιάματα καὶ μύρον 

8. καὶ ΡΓ... Β (ϑανατοῦυ πε. καὶ λεμου) ἃ] Ρπὶ Απᾶδ οσὴ | χυριος 6. ΒΟ 
8] αὐ νάϊγ οὔγῃ ΥΥ Ρ]6Υ (6ΐ. τὰ) Ηἷρρ Δπᾶοϊθῃ Αγα εἰ οδῖ ΟΥρ 8] .. [μ 
θὰ ταΐπ ογὴ 6. ἃ νῷ δοίμυῖγ (416 Ατὸ οἱ οδὲ Ρυΐ δὶ οἵχὰ ὁ 9ὲε.) [χρυνας «.1 
ΒΟ Δ] ἔεγο" Ηΐρρ Απὰρ, ἰΐθῃ ἐμάϊξοαυϊξ ἀτὰ ἔὰ 841 (νρ δα ἀδυἱά 1188 
ΟΥν Ρεὶ ἃ] ἐμαϊοαδὶξ δβεα ἰὰ οχ ἰγοαπϑιι ββίτηδ 1: γα σατα ν δὲ Ὁ οοη- 
[πα ϑῖοηϑ θχρ]ϊοδη στη να τὴ ΒΥΥ “ρ ] ον Ὁ (Ξ 6Ὁ 82) κρένων 6. τηΐῃ πιὰ 
τὰ Απηάβδ οἱθ Αγα οἱ οδδΐ 

9. χλαυσουσὺν ((΄) ὁ. ΒΟ 8] Ρὶ Απάβ οἰῶ Ατϑ εἰ οδὲ .. ς (-: 8:2) [μ 
-σονται ο. Α 8] τὴῦ Ηρρ Απᾶρ, Ῥγδοίοσο ς (Ξε ΟὉ 5,2) δἀὰ αυτην (. 
ἰθδὲ Ῥϑς σΟμΓΆ ΑΒΟ 8] Ρ] τῇ ΟΡ Β.Γ 8] τι! Ηἷρρ Απᾶς (οἐ8) Ατε εἰ 

εδὲ ΟΥΡ ΑἹ] [ἐπ αὐτὴν ς. ΒΟ 8] ἔογοϑο Ηΐὶρρ πᾶς Αἴ οἱ οδί.. ς μη 
ἐπ αὐτὴ 6. Α 8] ῥτῃὴ Απά (Ρ ε. αὐτης) .. 14. ΡΥ ΟΤὰ 

10. μια ςα. (Α μιὰν ὡραν οτηΐββο ηλϑενρὴ ΒΟ 8] Ρ] νβ ΑἹ ΗΙΡΡ Απάᾶὸδ Τίεἰ 

Ῥεῖ. ς (ΞΞ ΟὉ 52) ργϑϑπὶ ἐν 6. τηΐῃ τὴῦ ΟΡ ΒΥΥ Απᾶ8 δἵρ Ασϑ δ οδί 

11. χλαιουσ. κι πενϑ. ςο. Α΄ 8] οογίθ ρτὴ Απάδ εἱρ., Οδ΄΄ κλαυσουσιν κ. 
πενθησουσιν ο. Β Ά] ἴεγοϑο γν αἱ νὰΐτ οἵην ΗἷρΡ πᾶς Ατϑ οἱ οδί Ριὶ] 
ἐπ αὐτὴν ο. Ο αἷ6 ΗἰἷρΡ (Β ἐπ αὐτους, 12. ἐφ εαυτους) .. Α ἐν αὐτῆ .. 
ς ἴῃ ἐπ αὐτὴ ς. τοῖπ υἱ νᾶΐγ Ρ] Απᾶδ Ατοὸ οἵ οδὲ (Αμ 8 δὲρ ἐφ εαυτοις) 

12. ὁ γομ. χρυσουν κι ἀργυρουν κι λέϑους τιμίιοὺς κ-. μαργαρετας ([μῃ 

οἃ τοῖα μαργαριταῖς [8[6] ο. Α)  βυσσινου 6. ΑΒΟ 8] Ρ] Αηᾶἂο Ασα εἴ οδί 
.«.ς (ΞΞ 60 32) βυσσοι" α. ταῖῃ τὰ Ηἷρρ Απᾶδ οἱρ κα (60 εχ δσγογβ) 
πορφιρας ο6. ὁ 8] αἱ νὰν Ρ] Ηἰρρ Απάδ οἵδ... ΟΘ΄ κι πορφυρου 6. Β 
81 Ρ]υ 8556 Απὰρ Ατὸ οἵ οδί .. ἃ ΑπβΌ οἵη, Ῥυΐ ροβί σηριχ. Ῥοῃ Ϊ ξυλον 
.. σκεῦος [6 18. οπ ἐκ [ξυλου 6. ΒΟ 8] υαἱ ναΐγ οἵη νν ρ]οὸσ ΗΠΡΡ 
Απάοτθ Ατο οἵ οαἱ ΡῬτί... [,μη98 ταΐπ λεϑου ὁ. νῃῇ δϑίξ | οἵ καλκου 

18. κυγναμ. 6. ΑΒ (Β 8] ἔδγοϑ Ηΐρρ -μωμου) Ο 8] Απᾶδ (οἴ. νρ Ῥχγὴ .. ς 
κιγαμ. 6. τηΐη Ὁ] Ηἷρρ Απάβ οἵρ Αὐτὸ οἱ οαἵ [ καὶ ἀμώμον Ἢ. Αὐὖ 815 δῃ 
ἔα ἴ0] 1088 8] ΒΓ δοίῃι 815 10- Ηρ Απαᾶδ ρῥρίϑὶ 4]1α (νυ 9. ἀπιοηινιῃ 
Ῥ͵ΤῸ σἴππαπι.) .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) οπὶ 6. Β ἃ] ρὶ δαρ δἱ Απᾶδ δἷρ Ασα οἱ οδί 



τετθἱβ τ ρη 86 τυδγϑέσι οβ ἱροῦ. ἈΡΟΓ 15.1 φδ δὶ 

2εὲ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σειιέδιλεν πὶ σῦξον καὶ κυ»; 
ϑεκὶ πρύβατα͵ καὶ ὕκικον καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάψω, καὶ αὐχῶς ἀτ- 
ϑιρείπων. 14 καὶ ἡ ὑπαρα σοῦ τῆς ἐπεϑυμίας τῆς Φύχῃς ΚΙ ΑΘ οΡ 

ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀΝὸ σοῦς 
ποὰ οὐκέτι αὐτὰ οὐ μὴ εὕρῃς. 15. οἱ ὄμποροι τούτων, οἱ πλουτή.- "Ἐπ εν, νο. 
σαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὺ μαχρύϑδνι στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ 

βασανισμοὺῦ αὑτῆς κλαίοντες καὶ ποεϑοῦντες, 1 λεγονεες Οὐαὶ ΒΣΤΩΣ 

οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη, βύσσινον καὶ πορφυροῦν 
καὶ κόκκιρον, καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίϑῳ τιμίῳ καὶ καρ- "9. 
γαρίεαις, ὅει μιὰ ὥρᾳ ἠρημώϑη ὁ τοσοῦτος πλοῦτο;. 1 καὶ τας "Ἐκ, ν΄. 
κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τύπον πλέων καὶ ναύεαι καὶ ὅσοι τὴν 
ϑαάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μαχρόϑεν ἔσεηδαν, 18 καὶ ἔκραζον "Ἐν δι, το. 

ΡΒ ϑυμαματος .. αἱ ΗΐρΡ Αὐὰδλ Ὁ ϑυνιαμα [Ὁ ὁπ κ᾿ μη, [Β 

Α] ἔεσε οσὰ χ. οὖν. (413 ρμοϑὲ ελας. μοῃὴ) [ΜΒ Αἱ πὰ Αὐάδ ΑΥὸ οἵ υὑδί 
προβ. κ΄ κτην. 1 ρεδὼν δ. ΔἘΟῸ0 οἴο.. 4] ρπὶ Απάδ Αὐὸ οἵ οὶ ραιθον 

14. ὁ οἵ ἡ Ϊ σου ἢ. ]. ς. Α0 8. δηὶ δι ἴ0] Α] ῬῪῊ .. ς βοβὲ ψυγὴς ὁ, 5. αἱ 
ῬΙογ νν ρΡὶ] Ηἷρρ πάσαν Ατο οἱ οδὲ 9 ὁπὶ τὰ βοὺ | αγονλεξη (Α1" Ἀ]5" 
-άοντο) 6. ΑΒΟ 8] ρὶ νῷ (ΟΡ Β.Ὺ ΔΙῚ Βοίἢ} "δ Ηρ» Απδθ ΑΥϑ βὲ νηΐ 

Ῥτὶ (Απὰρ απωχετο) .. ς (ΞΞ αὖ 8.) ασηλθὲεν 6. πη 6 ΑΠὴΝ | πρτο 
ἢ. 1. ς. ΒΟ Δ] τὰ νᾳ 8] Ρχὶ.. ἃ 88. Ηἰρρ μον μή ,.. ς« μυδὲ εὐῷ. δ. }} 
ΡῚ Β.γΥ ἃ] Απάοτωπ Αγὸ οἱ οδί [εὑρης ((10΄.) 6. ἡ ΝΑ] [Ἐγ6} ΗἸρν» Απη15 
οἱρ Αγ οἱ οδὲ .. ς ευρησῆς (8] -σέις) 96, πΐπ μη... ἴμι ἐνρηηη δεν δ, 
ΑΟ 8]δ νῷ 5υγ δοίμυϊγ Απάρ 

15. χλαιογτες.. Β 8] τη ΡΥΔΟΠῚ καὶ 

16. λέγοντες (Β 36. -γουσιν) 6, Α(' Δ] (6γ059 ψνὺ 4Π}. (σὴ “γὺ [»Π}. 7 ἦγ)" »" 
»ϊαπρεηξ ἀϊσοπίε8δ) .. ς ((Ὅ99) γταϑῖν καὶ σ, πη νλΡῪν “| ΒΨ ΑΗΒ ΝΙΝ 
Ατα εἴ δαί Ῥτί || 8Β δἷἱ ρπὶ πὶ ουναν αἸίδγηη [Α ΦῊΝ ἡ ἰΦὺῈ ἰ βιη ΙΗ δ 
ΑΟ 8] ρ] (6πὶ ἔπ δἱ Ργ) Ηἰρρ"Ὁ Αμήὴδβ σἱδ Αγα αἱ β΄. καὶ “᾽ [Δὲ λᾺ7 1)}5 

64) Αμὰρ βυσσων | βυισσ, κι πόρῳ. 5. Κων, δ, Μέ: ΜΕ ΜῈ Ὑ!ν ΜΝ ὁ Ψ 
ΟΡ δ.ζΣ δὶ ὑνξ' ιῬεί μηγσρυραὰ εἱ διψοφίνμν “( δορδένο) .. ἔν τ. Κ ἡ η. 
κ' βυσσ. ε. Α [ςἐ 1024. «ἴ αἹ κεγφυσόνμένωι οἋ αγν. ἸἊΨΡ Δ Δ Νἢ δ’ «Αὲὲ 
δῖ ταῖι Ηΐρν Ανάδ εἰν. ΟἿ ἢν ον ὁ. ΑΚ ΜΈ λυ ΑΝΑ͂Ρ ΑΔ ΑΦ Αχὸ 
Ζρυσίω ε. ΑΒε αἱ γμὶ Ηΐρν νᾶ" Ανὰ αἱ ἐ"'͵ : (-- ἐδνν ἂγν γυλη ὁ 
τηῖπ πὴ Απνόξ κεἰὖν. κἰπεῳ 7 ἐροελές ὁ. καὶ ἰδὴδ γθΑλὲ γ  β ηγ» ΑἹ’ γὴ νλὲ͵ῥ λιν, ἐΐ 

νν κἱ νόϊτν στον Η»ν» ἀινάδηνν γα οἱ ἀνῇ μεν. ἐν ἡ 4 41 Ρεὲϊ 

11. οἐπε(" εἀᾷ τονὴ τ“. πεῖν Ῥυῦ. ἤσμηηψ “ὙΔῚ 144 αγλ' βν ΜΡ ἢ, 
τοϊὰ 4] ζοενσανν πἰΧα. κα, ΑΘ. αὐ βδν αν ὅὴῳ ἀν 2} Δ 9 ΔΆ «ἹΠο δλ  Ο 

.- ΑἹ ᾿να «1:6 δι αήθ ἅγα αἱ οἠπ ἩμΑΉ. “δ᾽, "4, “6... ἡ )ή λιν ἡ“ μεν 

{Ξε τἔξνν 3.1) ἔπε τον πιχόνήν»" Ψ (δαν: ΔΗΛ), Φ με 4. λον ὑδ μιν 4, Ὑ' 

τευστα ἀϊ σαηῦ οἱ... 

18. ἐπησαζαν α. δ! αἱ ἥθ ΔῚ ρα ΗΒ ἡήμλι δηλ, ἤλλλ 4 τ 
.-. ἔα -Φν «. κα (ὦν βάυρμοΣ ἬΠ , ἀπ λι4: μα, ἐν. ὁ - 



δ6Σ ΑΡΟΟ. 18, 19. [μυρθηίεβ δέ ἰαεέβηξαβ ἂς Βαθυ]οηθ. [βου 

βλέποντες τὸν καπιὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες Τίς ὁμοία τί 
- ’ Α ὟΝ - 93 Ἀ ᾿ 4 - 

“κα τῇ, ου. πόλει τῇ μεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλα» χοῦν ἐπε τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 
.“» - ’ Α - ’ 3 Α ᾽ » « 4 

τὸ. τ. καὶ ἔχραζον χλαίοετες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις 
᾽ ε ἄλι. ἐν ἢὶ ἐπλούτη ἐγξτξ. , ἔγον»τε. τὰ πλοῖ. ἡ τῇ 9 

ι. ἦ μεγάλι;,, ἐν ἢ ἐπλούτησαν πάττες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τὴ ὃα 
- ’ 3 Ὁ μή -- Φ 2 [4 ᾿ , 

.Ἐδε,3. λάσσῃ ἐχ τῆς τιμιότητος αὑτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20) εὐφραΐ 
3 2“ Α Α Α 4 ς - 

ψου ἐπ᾿ αὑτῇ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προῃῖ: 
ται, ὅτι ἔχρινεν ὁ ϑεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 

Μ “Δ ΎῪ Ω͂Ξ Ν Ὁ , [ἀ ες ’ ΤᾺ 

1 τι (8), 21 Αἴχε ἤρεν εἰς ἄγγελος ἰσχυρὸς λϑον ὡς μύλον μέγαν, χαὶ 
᾽ Ἁ ἤ ε ΓΔ 

ἔβαλεν εἰς τὴ» ϑάλασσαν λέγων Οὐυτως ὁρμήματι βληϑήσεται Βα: 
« ’ , Α 3 Α ς - Α Ά 

βυλὼν ἡ μεγάλη πύλες, καὶ οὐ μὴ εὐρεϑῇ ἔτι. 22. καὶ φωρὴ χιϑα 
"Εν 3ι, 5. ρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀχουσϑῇ 
“1οῦ . 

4 - .-» 

ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑροϑῇ ἐν σοὶ 
“Ἐπ 238, 8. ΝΜ Α ᾿ ’ 2 ..  }) - 2 .»:-ν:» ς : 4 εὖ " 

δὰ 35,8. ὅχε, χαὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσϑῇ ἐν σοι ἔτι, 25 καὶ φῶς λύχνου 
» ᾿Ὶ ’ 3 Ἁ ᾿ , ἌἍ ᾿ [] ᾽ 

οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὲὴ χουν 

«.. .-. 

δέαδειπὲ εὐαεηίεδ [ βλέποντες δ. ΔΒΟ ἃ] ἢ] ΒΪΡΡ Αηϑοξωηπ Αγε οἱ εδί.. 
ς (ΞΞ 60 82) ορωντες ς. ταῖν τϑῖὶ [ καπνὸν ς, ΒΟ ἃ] πὲ νας ἔξγε οἵμῃ τ 
Ρὶος Ἡΐρρ Απάουιῃ Ατὸ οἱ εδί Τίς Ῥυὶ .. ᾿ωηϑᾶ χοΐῃὰ σοσεον α. Α 1θ. τε! 
Ο οἴῃ τις [ποῖλδε 6. ΑΒ 8] υἱ νὰΐγ οὔ ΕἰρΡ Αβάοζωμ Ασχα οἱ οδὲ... [ῃ 
τἀὰ ταὐυτὴ ἐ. ὁ νῷ ἃ] Ρχὶ 

19. ἐβραλων α. ο, ἰΐοτι ς -ἀον ὃ. Β ἃ] αἱ νάϊ οἵὴπ ἩΤΡΡ ̓ Απάοξοπ Αγ εἱ 

οδὲ, ἰΐοπι πεδόγετ νῷ, πεϊδιοηΐεα ῬΥΪ οἷς... 49. ἐπεβαλον ο. Αἰ ὔαγτ (:: 
ἐπιβαλλ. εαπὶ ἐπε ἷπ ονν ἔγθαῦθῃ8) [ ἐχραζον δ. Βὶ 8ἃ1 υἱ να Γ ἴδ Γα οἵη 

Απάοτῃ Ατὸ οἱ οδῖ.. πῃ -ξαν ο. Αο 8ὅ. ΒῚΡΡ (νξ οζαπεασενεμηε).. Ῥτὶ 
οἱαπιαδιιπὲ [Α οἵἴὰ χλαι. κ᾿ πεν. (27. ρμοβί λεγ. ρα) | λέγοντες ς. Αἰ 
δὶ αἱ νὰν ρ] να (οἱ. ἔχ ἀδτηϊὰ 81) ΟΡ 4] Ηΐρν Αῃάᾶδ.. 8 8] ἔοσεξ δπὶ 

, ροδ δ εγΥ δὶ Απὰρ εἰ Ατὸ οἱ Ἵδὶ Ῥυΐ 2] ὑσδοθ καὶ τοὶ 6. ΑΒΟ 8] 
ἔονο Ηΐρρ Απάᾶς... ς (ΞΞ ΟὉ 182) οπι ο. υϑΐη ρτὴ Απᾶδ δὲν Ατὸ οἱ οδἱ 
[ ο τικοτῆτος ααὐυτῆς (516) 

30. ἐπ αὐτὴ ο. Β (ἃΡ Μαὶ ε. αὐτὴν ἐΧ ΟΥΤΌσ ἂἱ νἀ Γ)0 ἃ] οὶ Ηρ Απάς 
ΑΥθ εἴ οδὲ.. ς (ΞΞ σὺ 82) ἐπ αὐτὴν α. τοῖ τὰ Απᾶβ ο(Ρ. [1,πη588 κοΐ 
ἐν αὐτὴ ἐς. ΑΙ καὶ Φι ΒΘ66 6. ΑΒ 8] Ρ] δὼ ἔπ 1ἰρ5ὅ δἱ οὺρ 5.1 4] ΒΪρρ 
Δπάοιοη Ατο εἴ οδἱ ΤΊΝΙ ΡΥ αἱ .. ς (Ξ- 6Ὁ 8.2) οὔΐ 9. Ὁ 8] σῶα νᾷ (εἰ. 
ἀοηιἱὰ 11ρ89 δ᾽ 41) αἱ 

31. Δ ΒΥ ΤΊοΙ οπὶ ἑάχιρος (40. -ρον)  μυλον δ. Β Δ] πὲ νάἐτ οὔβὴ Ηΐρρ 
Ἀπαάοτῃ Ατο οἱ οδί ; ΤΊΘΙ μέ πιοζαπι πιασπαις, Ῥεὶ σὰ τεαρπἰεέπενι ποίας 
“μαρπας .. ἴμιν μυλινον 6. Α,,6 μὰ νῷ 81 ηιοζαγοϑης Ἵ] ἔτε .. Β δ] 
δἀὰ ἐν αὐτῇ 

28. πασῆς (90. 10] ἃ] ργδθῃῃ και) τέχνης (86. καν πασῆς τεχν. εσεινοια).. 
Α ΟΡ ἈΓΓ 815 οἵ; ἤπι οἵ κ᾿ πὰς τεχν. ὅ8ᾳ εὐρ. ε. σ. ὅτι 4 μῦλου ..Ο 
μυϑου ] ἀακουσϑή .. Β ευρεϑὴ 

28. καὶ (Β 012) φως λυ. ο. μ. φακὴη (ς φαινἢ) ἐν (8 αἴ ο. Ο; ΐδϑηι ὅζὰ ἴα 



1αρῖ5 οἵ ὀσεθοσγαῖῖο. Ητπππη Ἵβοϊοδέθπιη. ΑΡΟῸ. 19,4. 688 

σϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γὴν» ὅτι 
ἂν τῇ φαρμαχίᾳ σὸν ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔϑνη, 24 χαὶ ἐν 
αὐτῇ αἵματα προφητῶν χαὶ ἁγίων εὑρέϑη καὶ πάντων τῶν ἐσ α7- 
μένων ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΧΙΧ. 

1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλη» ὕχλου πολλοὺ ἐν .ἃ 
τῷ οὐρανῷ λεγόντων ᾿Αλληλούϊα, ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύ- ἡ 

ψαμις τοῦ ϑεοὺῦ ἡμῶν, 2 ὅτι ἀληϑιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὖ- 
τοῦ, ὅτι ἔχρινεν τὴν πόρνη» τὴν μεγάλην ἥτις ἔφϑειρεν τὴν γῇ» ἐν 

τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ Ἵ 
χϑιρὺς αὑτῆς. 8. καὶ δεύτερο» εἴρηκαν ᾿4λληλούϊα, καὶ ὁ καπρὸς Ἣ 
αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». 4 καὶ ἔπεσαν οἱ 

11μ68 ἀεπιϊὰ Ρεὶ ἐξδὲ, τρϑᾶ ἐῃ ἐεὴ 6. ἐτε .. Α 36. οἵα ᾿ νυμφῆς .. Ο ῬὈΥΒΘΙΩ 
φωνὴ 1 οτιε ΡΥ... 81} (47. χαὶ) 515 οἵα |. οἍ ἐμσσορ. (Β ἐνπ.) ς. ΒΟ 8] αἱ 

νἀϊγ οὔνη ΗΙρΡ Απάοσως Ατε εἷ εδί... ἢ ὁπὶ ὁ. 6. Α [ φαρμακία 6. ΑΟ 
οἷς (ἰἴὰ εἴ. Απὰρ)... ς [μη 49. -χειαὰ 6. Β 8] ρ]. Οἴ δὰ 9,21. 

44. αἰματα (ὁ. Β Ἀ]Ϊ Ρ] 8359 ΔΥΥ 515 ΑπὰΡ οἱ ἰΐζοᾳ Αηάδοτῃ Αγὸ οἱ οδΐ .. 
ς (-ΞΞ Οὺ 82) η αἰμα «6. Α΄ κἱ αἱ νὰϊν μὰ νῷ δορ δβυγ 8ἱ Ηἰρρ (δἀὰ 
των) Απὰϑ ἰσὶ ρρϊδι 

ΧΙΧ. 1. Μετα «. ΑΒΟ 8] ρΗ] νϑ “ῸΡ ΒΥΓ 815 Απάδ Ατὸ οἱ εδί Ρυὶ .. ς (ΞΞ 
ΟΡ 8552) Ῥσγδϑῖῃ χα 6. τηΐῃ τὴν δϑίἢ} 813: ἃ] Απάβ δἵρ [ ὡς 6. ΑΒΟ ἃ] αἵ 
γὰϊν Ἰοηρθ ΡΗΪ νὰ οορ ἃ] Απάϑ οἱξ Ατὸ οἵ οαδἱ ... ς (ποι ςθ οἵα, βοὰ 609) 
οτπ 6. τηΐη νἷχ τοῦ (86. ροβῖ μεγαλ. ΡΟ) ΒΥΓ 81 Απὰρ Ρυὶ ΤΊΘΒ[μεγαλ. 
(40. νεϑὰ Απάϑ εἰρ ομὴ) οχλ. (δπὶ 1088 ἃ] τῶι ἐμδαγεπι ὑτῸ ἐπηδατίρι) 
πο. 6. ΑΒΟ Α] ἔδσγοϑδ νροδᾶ Ρ] ΒΥ ΔΤ 8] (000 με7. φο). 0χ. με.) ΑὩα 0 
Ατὸ οἵ εαἵ ΤΊοΝ .. ς (ΞΞ 6» ΚΖ) οχλ. πο. μεγ. 6. ταῖῃ ῥτὴ (ΡΥΪ τοοοῖς 
ἔἐιγδαν. ἱπσεηπίϊιπι οἱαπιαπένειπι τυοο6 πιασηα) ᾿ λεγοντῶν 6. ΑΒΟ Α] Ρ] 
Αὐ ἄομη Ατο οἵ οδὲ... ς (-ΞΞ- Οὐ 82) -ντος ὁ. τη τὴ | καὶ ἡ δοξα (ἢ. 1. 
ς. Ἂς νῷ 8] Απᾶδ εἐρ Ῥχὶ Τίς; Θ΄ ροβὲ δὺυ». 6. Β 8] ἔεγαδὺ νροά βγγ 
εἰοὰ Αηάὰς Ατο οἱ οδί) Ὁ. ΑΒΟ 8] ρμὶ νῷ ΒὺΓ δὶ Απάϑ εἱς μμρίδι, ς (Ξ 
Θὺ 37) δὰ καὶ ἡ τιμή 6. τοῖῃ τπὰ ΦῸΡ 8] Απὰρ Ατὸ οἵ οδΐ (απῃ 1088 8] 
διῖθα ἴαμδ Ργο δαϊκδ) ] του ϑέοι 6. ΑΒΟ 8] Ρ] ὁ0Ρ 818: Απάῦ, ἰΐθτα τῷ 
ϑέω 813 νῷ (ΟΡ ΒΥ δγΊω 8] Ασϑ εἱ ελὲ ρρίϑδί!,, ς (ΞΞ ΘὉ 82) κυρῶ τῶ 
ϑέω ε. τοῖῃ ταῦ Απὰρ (ἃ οἵη τ. ϑε. ημ.) 

ῶ. ἃ οχχ αἱ | ἐφϑειρεν 6. Ὁ (Α ἐκριενεν) 4] οοτίθ μὰ Αὐάβ,,. α΄ διεφϑειρ. 

6. Β 8132 Αηὰρ οἷο Ατϑ οἱ οδί᾽ χειρὸς 6. ΑΒ0 8} νῈ] ΡΙαγ Αὐάοῖχι Απᾶϑ 

δοτ Ατο οἱ οδὲ.. ς (ε-:- 6 82) ρσδβϑιι τῆς 6. τηῖῃ ρτ Απὰϑ 6ἱ}Ρ ἵχὶ Αῃὰρ 
οἱ (ΟΣ . 

8. εἰρηκαν (14. Απὰρ -κασιν, Ο 88. εὐπαν) .. Β Δ] γμπὴ (ῸΡ (δευτερος) 

δτν ΑΥὸ οἱ οδὲ -χὲν [αὐτῆς .. 47. κοιῃαῖν 518. Αμαρ οπὶ 



66θ4 ΑΡΟΟ. .19, ὅδ. Ἡγτμὰβ ἀ6 60 ᾿ὰμαῖσο ᾿πιδῖο. Ναυρτίδο ἀρηὶ 

“Ῥο ΔῸδ (106), ἈΡΕΤῊΝ οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζώα, καὶ προσεχί. 

γησαν τῷ ϑεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρύνῳ λέγοντες ᾿ΑΙμὴν ἀλλ 

λούϊα. Ὁ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ ϑρύνου ἐξῆλϑεν λέγουσα .Δἐνεῖτε τῷ 

ϑεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, καὶ 
«κὐν ̓ ς, μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴ» ὄχλου πολλοῦ κὰὼ 

ὡς φωνὴ» ὑδάτων» πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, 

λέγοντες “λληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν ὁ παντὸ 
κράτωρ. Ἶ χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεν, καὶ δώσομεν τὴν δύξαν 

αὐτῷ, ὅτι ἦλϑεν ὃ γάμος τοῦ ἀρτίου καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. ἡτοίμασεν 
ἐδ. ἑαυτήν, 8 καὶ ἐδόϑη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν 

καϑαρόν. τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 9 Καὶ 
14, 18. λέγει μοι Γράψον Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρ. 
41, ὅ. 41 5. νίου ἜΘ ΉηΣ καὶ λέγει μοι Οὗτοι οἱ λόγοι οἱ ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ 

------ λρακῶ, μὰς 

9Ρε 133 (86), 

Φὃ᾿Ω 117 τρῶν 

4. ἐπέσαν ἢ. ΑΒ" "Ὁ ἃ] .. ς -σον 6. Β' 8] Ρ} Αῃάοσωπ Αγ οἵ οδὶ Ϊ οι πρ. 
οὲ εἰχ. (εκ. ο. Α΄ 8] δογίθ μὰ Απάοιαπ Αγ εὐ οδῖ; ς [Ξ- 6 82] οὐά 
καὶ ς. τηῖῃ ΡΩ; Β οὁὁ κ᾽) τεσσ. ς. Ο 8] ἰοηρθ Ὁ] νρ (εἴ. διὴ ἔὰ 41) βυγ 
8] Απάδ Ατὸ οἱ οδὲ.. ἴῃ οὐ εὐκ. τεσσ. πρεσβ. ες. Α(Β) 41 ἀδιωξα ἰο] 1188 
ΟΡ 8] Απάβ οἱρ Ρυὶ |τεσσερα ς. ΑΟ.. ς -σαρα 6. πνΐῃ Ρ]ΟΥ; Β δ᾽ |[ τῷ 
ϑρονω (6) ς. ΑΒΟ δὶ ρχὴ Απᾶς ΑἿϑ οἱ δαΐ .. ς τοι" (οσὴ Αη43) -νοὺ 
ὁ. τι αἱ να ΐτγ Ρ] Απάβ δἰ 

δ. απο (68) ο. ΑΒΟ 4] ρπὶ Δῃηᾶὰς Αηάθοια νἀϊν Αγ οἷ σδίξοπι  ς ἐκ 6. 
ταΐη οογίθ ρπὶ (000 ΒΥΓ 8] αἱ νάϊ) Απἀδ οἱΡ Ατὸ οἷ οδίϊχσε (νρ Ῥχί ἀδ)] 
ϑρονου .. Β 14. ουρανου [ τω ϑεὼ (607) ς. ΑΒΟ 8] τὴῖι (νᾳ; ζατάεπι 
ἀϊοῖίε «ἰδ0) .. ς τον ϑεον ο. τηΐῃ Ρὶ Απάοθι Αγ οἵ οδί ὁ οι χαν βεεί 
ον. μεχρον ὁ. ΑΒΟ ἃ] ἔσγοδθ νρ' ΠῸΡ ΒΥΓ Ἀστὴ δοίἢ! 818. 4. Απὰρ οἱϑ Ατσὸ οἵ 

οδὶ Ρχὶ.. ς (Ξ:- 6Ὁ 82) ργϑϑηὶ χαε ὃ. τοΐῃ μὰ σὺν ρδᾶς Απάδ 

6. ὡς ΡΥ... 815 δττὰ Απᾶβϑ εἰρ Ῥυὶ οπὶ; 86. νροά ροβὲ φῶν. [ ὡς 866 6. Β 

8] ἔεγθ οπηὴ νρ οἷς Αμάοιῃῃ Ατρ οἱ ἐἀὲ Τίς ῬΥΪ δ]... 1 οπὰ ὁ. Α 123.] 
λεγοντες (Ὁ 832) (. Β 8] ἴογ639 Απαᾶὸ ΤΊΟΒ΄ (ἀίδεπιεοϑ) .. φΟΊ τ -τὸν ἐ. 
Α 8] ρῖὴ Απάᾶβδ, ἴΐοπὶ νρ οἷο Ρυΐ αἰσοηξέεηι .. ς (60 -τας ο. αἱ ἔεγο 9 
Ατϑ οἵ οδὲ (εἴ. λεγουσῆς αὐ Απὰρ οἱ Ααἰἰῖονῦ 166) [ κυριος .. 413 Απὰρ 
οτὰ [ μῶν 6. Β 8] ρ] νρ ΒΥ ἃ] τὴι Αθάοπῆ Αγρ οἱ οδί ΤΊΘΝ .. ς (Ξ 
αὖ 532) ἴμῃ οἱὶ 6, Α 8] τῆι 0ρ ἃ] Ογρϑιαὰ (ΡΥτὶ οἵη ο ϑε. ημι.) 

1. αγαλλιωμεν 6. Α 81} Αηάδ ΘΡ΄.. ς -ομεϑα 6. Β ἃ] ρΡ]εῖ Απὰδ Ατχο οἱ 
οδῦ ] δώσομεν 6. Α 11. (-σωμενὴ 86. ΑΠΔΡ... ς δωμὲν δ. Β ἃ] Ρὕ]6Σ Απᾶϑ 
οἱς Ατῷ δ εδί [ αὐτου (Δ: μαῖγ ροβὲ ἀργοῦ Ρ01) .. 414 οἵα, . 

8. λαμπο. καϑ. ς. αὶ 816 κπὰὶ ἀσπιϊὰ Ἰὰχ 1ΐρ8" 8] ΒΥ σὺρ δϑίἢ δγϑ 813.“ 
ΑΥΘ οἵ οδὲ Ρεὶΐ δἱ, ἰΐοῃῃ ΘὉ 532 λα. καὶ κα. 6. Β 4138 νρϑὰ ρο(6ἀα αἰϊᾷ Αηᾶὸ 

ο ς κα. καὶ λαμπρ. α. πιΐη Ρπὶ Αηὰδ οἱ ] τ΄ν α7. ἐστ. (67) ς. ΑΒ Δ] 
δν ο3ὅ ουσ' 8] Απάϑϑιῃ Αγ οἵ οδΐ Ρχΐ 8]... ς ἐστ. τ᾿ α7. 6. τηΐῃ ρπὶ νυν 
(864 δἰΐᾳ οπῃ ἐστ.) ὁορ 

9. το.. Β 10. τον. Οἴ δὰ ν. 17. ] δε αληϑ. 6. Α ἃ1]3 οἵ ρΙυγῦ.. ς οπι οὐ 
6. Β 8ἱ οοσγίθ μὲ ἀπάοιαῃ Αγ οἱ οδΐ Ϊ του ϑὲε. εἰσ. (6) 6. ΑΒ 8] ρ] 89 



Ῥϑιβδηίυσ. Ὁ τἰϑέπθβ ουπὶ οχογοῖία οδοϊθϑίὶ. ΑΡΟΟ. 19,158. δ6θὅ 

εἰσίν. 10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι 
αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή᾽ σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν "55, τ΄. 
σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿]ησοῦ᾽" τῷ ϑεῷ προσκύνησον. ἡ 
γὰρ μαρτυρία ᾿ησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 

11 Καὶ ἴδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳφγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 5,. 
καὶ ὁ καϑήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληϑινός, καὶ 
ἐν δικαιοσύνῃ κρίψει καὶ πολεμεῖ. 12. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ 
πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνό- 13, 8. 
ματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐ- 
τός, 18 καὶ περιβεβλημένος ἑμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκλη- “Ἐπ 65, τε. 
ται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύματα 
τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούϑει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι 
βύσσινον λδευχὸν καϑαρόν. 1Ὁῦ καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπο- 5. 

νῷ ΟΡ ΒΥΓ 8] Απὰῦ Ασὰ οἱ οδί Ῥεὶ... ς εισ. τ. ϑε. ο. τοὶη αἱ νὰ ΐγ Η] 
Αμαϑ 6[ὃὈὉ 

10. ἐπεέσα ὁ. Α 8] τι Απᾶδ.. ς -σὸν ο. Β (ρ6 Γῇ ἐνωπιο») ἃ] Ρ] Απὰρ δἰ Ασα 
οἵ οδί [ αὑτω .. Β αὐτὸν | τῦ ρῥΓ 6. ΑΒ 8] ἔεσϑϑϑ Απάομῃ Αγ οἵ οδὲ.. ς 
(69) ργϑϑῖι του ὁ. πιΐῃ ῥχὼ | τῦ 866 ὁ. ΑΒ 8] ἴοσγθ Ὁ Απάδ δἰρ... ς (6 Ὁ) 
του τῦ ας. ταῖη αἱ νάϊ Ρ] Απάς, 48. Αταο οἱ οδί (οεἰχὲ ρίθοτα) τοῦ νέον 

11, ἐδον 6. 48Β.. ς [μὴ 49. εἰδ. ο. τηΐη οὐτία ρΙον [ ἥγεωγμι. ὁ. Α 8] Ηἱρρ"55 
ΑἸΔΡ .. ς ἀανεωγμ. (Β ἀνεοχμ.) 6. Β ἃἱ γ}]ὶ Οὐ Απηάδ οἱὸ Ατϑ οἱ οδΐ | χα- 
λουμένος 6. Β 8] Ιοηρδ Ρ] γν ῥοῦ Οτϑ (ἴργϑβϑη ὅ, 'ροβὶ πιστ. ροῃ) ἀπᾶὸ 
{τἰπὸ Ογρ Υὶςο Ηΐον ΡῬυΐ ἃ] .. ζῆ οἵη ὁ. ἃ 416 νυροᾶ (πο δὰ ἔχ ἀδηϊα 
1088 101) ἀγπὶ (868 ἀγιηθᾶ τβ! δ οἰ) 8154 Ηΐρρ Αμπὰδ οἱρΡ Αὐτὸ οἱ Ἵδί 

12. φλοξ ς. Β 4] ἔεγο539 Αγτὰ Ηρ. Απάϑ οἱρ.. ς (6000) 1 ργϑϑθῃ ὡς 
ὁ. Α 8] ρα Υᾷ αἱ ρὶ Οὐ ἀπᾶδ Ατ οἱ οδὲ [τἰῦ ΟΥρ δἱ ] ονοματαὰ γεγρ. 
καὶ 0. γέεγρ. 6. Β 8] Ρ] 1850 βγγ Απὰρ οἱὸ (Ἰἴθιι οοτοτα: ταῖς γὰρ οἰκονο- 

μέαις ὧν πολυώνυμος - τῇ οὐσίᾳ ἐστὲν ἀνώνυμος 6ἴ0) :: αἴι86 Ἰθοἴ!0 ΔῸ 

οτμθηάδίοσγα 116 ηϊβδβίτηδ, ποη ἰΐθπὶ 8] [6 Γᾶ .. 8] ἔθ νυ 619 811" ογνροματα γεγρ. 

(Βδεᾳιεπῖο ὦ 8. και)... ς ἴῃ ογομὼ γεγραμμένον ς. Α 8] Ρῥπὶ νϑ δὶ ρΡὶ Οὐ 

τ οεἰδί Ηΐρρ Απάδ Ατὸ οἱ οδ [τ ΟΥρ δὶ] (Ρυὶ δἀὰ πιαρηιηι) 

18. βεβαμμενον .. Αἱ αἰΐᾳ ΟΥ Ηἱρρ455 ἐρραντισμενον, ἰΐοτῃ ΟΥἱ ἐρραμμε- 
νον [κέκληται (6) 6. ΑΒ 4] ἔεγϑδ ἀεδτηΐα 11 054 δ’ 4] (οἱ.51Χ) δϑί 4] 
Ηἰὶρρ Ηἴοσ δἱ (Οὐ ἐκεκλῆτο)... ς καλεῖται 6. τηῖη οογίθ μὰ ἀπάοιμῃ ΑΥΘ 

οἱ οδῖ; ἰΐθῃι τοσαΐμν 8. ἀἰοίίεν νῷ αἱ [τἷὶ Ογρ Νοναι3θῦ 4] 

14. τα 866 6. Α 8] ρ] ΟτΥ' Απᾶς (6 πΡ καὶ στρατ. αὐτο ηκολ. τα ἐν 610) 
Ατῷ οἱ οδὲ .. ς (θη ςθ οἷθ) οτϊ 6. Β 8] τὸ Απάδ.. 82. Οτ' αὐτοῦ 
ἐπὶ ο. Β 4116 δὲ ῥίυν Οτοδὅ Απᾶό Ατὸ οἱ οδί .. ς ἢ ἐφ 6. Α 8] υἱ νὰ γ 
ΡΙ] Απάδ οἱρ [|λεῦυκον (Α δῃΐθ βυσσ. ΡῬΡΟοὨ) 6. ΑΒ 8] Ρ] 8πὶ ἔα 1108 ἀ6- 
τοϊὰ [0] 8] ΒΥ 4] (οορ ὄδιψοδίπέβ ϑρϊοπἀοηξίδιι8) Ατιὰς Ατὸ οἵ οδί γίδὶ ΟΥρ 
4]... ς (ΞΞ- σὺ 82) δὰὰ και 6. ταΐῃ τῶι νρϑὰ οἰοἀὰ δίᾳ 4] ΟΥἱ (4101: οτὰ 

ἀευκ. καὶ Αηἀϑ οἱνΡ Ηΐογ 



1, 16. 
4. 1}. 
13, δ. 

66 ΑΡΟΟ. 19,16. ΟἸγϊδέαβ νἱποῖς Ὀϑδίίανα δἰπβαια ΟὈΠΟΤΡΒ. 

;᾽ ς 2 3 - Ὁ 3 3 - ΓΔ 4 Ν μ᾿ Α . ΗΝ 

ρεύεται ῥομφαίᾳ ὀξεῖα, ἔνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔϑνη καὶ αὐτὸς 
- ) Ν δ « ἢ - Α 95. Α -᾽ "Ἁ 4 - 

“ἐς δ. ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πιχτεῖ τὴν λῆνον τοὶ 

14, 19. 
4Ἐπ 63, 8. 

11, 14. 

“- - “-- 3 -«- «Ὁ --ῳ -ν» ξζ Α 

οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 10 χαὶ 
» Ν᾽ 3 2 “-- , 

ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὺν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον 

Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. 
- “ -- «ς .»»ν»ν 

Ἐκϑ0, 1--, [111 Ααἱ ἰδὸν ἕνα ἄγγελον ὁστῶτα ἔν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔχραξεν 

11, 13. 

16, 14. 

φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσοῦυρα- 

γήματι ε1εῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ ϑεοῦ, 18 δα 
φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσγν- 
ρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καϑημέψων ἐπ᾿ αὐτῶν», καὶ σάρ. 
καρ πάντων ἐλευθέρων τὲ καὶ δούλων καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων. 
19 Α'αὶ ἴδον τὸ ϑηρίο» καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρα 
τεύματα αὐτῶν» συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καϑη- 

«---.--.-----“. ὕ.  -α---.λ. .. 

1δ. οξεια ο. Α Αἱ οογία τι 8πὶ ἔπ ἀθιηϊὰ ἃ] σορ 84] ΟΥ Απάβδ [τἰπὶ 4]... 
ΟὉ ὁ 52 ῥσδϑιὴ διστομος ς. Β 4138 νρϑᾶ οιἰοἀὰ 414. εγγ 4] ΑπὰΡ οἱδ ἀτὲ 
οἵ οδἱ ΟΥρ 4] [ παταξὴ 6. ΑΒ 4] Ρὶ ΟΥ Απᾶοτ Ατῷ εδἷ οδὲ..ς (-Ξ: Οὺ 
82) πατασσὴ ο. ταῖῃ τὴ (νᾳ [τἰπὶ ΤΊοἢ ρεγοιξέαἑ ὈΤΆΘΡΎΘΒΒΟ φγοσσαι; 
ΟΥΡ εαἰδαὶ - ρεγομίετεῖ, Βιταὶ ον Ηΐον 41) [τῆς οργῆς 6. ΑΒ 8] Ρ] τῇ 
ΠῸΡ ΑΓπὶ δ6ῖἢ τὸ 813 4 Οὐ (τ. οργ. τ. ϑυμ.) πᾶς Ατα οἕ οδὲ {[τἰπὶ ΤΊ 
.«  (ΞΞ 6Ὁ 82) ργϑϑῆι καὶ 6. πηΐῃ πηι ΔῚΡ 4] Απὰϑ εἰρ (ΒΥΤ οπὶ τῆς 0ρ7.) 
ΟΥρ Ρυΐ ουι τ. ϑιυμ.) 

160. Α Δϑίῃτο (888 οἵχ ἐπι τὸ ἐμ. καὶ Ϊ οϑφομὰ 6. ΑΒ ἃ] οὶ Οὐ Απὰρ οἷς 
ΑΥ οἱ οδὲ .. ς (Ξς 6Ρ) Ργϑϑζῃ τὸ 6. τηΐῃ τὰ Αηα8 

11. ιδον ὁ. ΑΒ... ς [μὲ 49. ενδ. 6. παῖ οογίθ ρἷδσ [να (86. 600 ϑζγῆι 3τὸ 
ΡΡ δῖ αλλον, 88. Δπάθ ενὰ αλλον) ο. ἃ 8] δοοσίθ ρῃὴ νῷ 4ἱ Δῃὰρ Ατσδ εἴ 
σα Ρυὶ.. αὉ0 ο, Β 8] ἔδσϑϑ βὺγ Απᾶδ Τίς} [ Β 8] ἴ0] ἐκραζεν | Β ΑἹ 
ΤΩ ἐν φωνὴ Ϊ πεέτομενοις 6. ΑΒ δ] ρῃ Απάοτηῃ Αγ οἱ οδὲ ..ς (Ξ αὖ 
82) πεέτωμ. ος χηΐη υἱ να Ρ}] ] συναχϑῆτε ς. ΑΒ 81] Ιοηρα μ}] 81 [ἃ 
1 μ84. δ’ ἀρτιϊα [0] 841 σὺρ Β.γ δ. δϑίῃ 8]8. Απὰρ εἷς (Αμᾶδ Ῥχὶ (88 

012) Ασα οἱ οδί ρρὶϑί δῖα... ς (Ξ- ΟὉ 852) καὶ σι ἀγεσϑε ο.ταῖπ δἰϊα νχο 
1ρ8δ᾽ ΑΥΡ 4] τὸ δειπν. το μὲ. (Α] τὰ Απᾶο Ατὸ εἱ εδὶ τὸν ὃ. τὸν 
μεγαν, 815 τὸ δ. τὸν μεγαν) του ς. ΑΒ 8] Ρ] νᾷ (εἰ.ὁ Δ Ρ]6Γ) ΟΡ ΒγΓ τὸ 
813. δὰ Απηὰρ οἱ Ατε εἱ οδί ΡῬσὶ Τίοἢ .. ς (ΞΞ- αὖ 82) το ὃ. τοι; μεγαλοι' 
6. τηΐῃ τὴ ]ΪρΡ86᾽ 4] Αηάδ 

18. ἐπ αὐτῶν (6. Β 8] ἔθγε οἵηὴῃ Απάοιθῃ Αγ οἱ οδὲ... ἴῃ ἐσζξ αὐτοὺς ὁ. ἃ 

δι (:: οἵ 20, 4. ανΐ ἐπ αὐτοὺς νἱχ Πποι) τὲ Ρσ 6. ΑΒ (δ) τον Μαϊ) 4] 

ἴογο Ὁ Απάβ (ὃ Ατὲ οἵ οδῖ.. ς (ξΞ ΟὉ 82) οπι Ἂὃ. τοΐῃ ρτὴ (πθο δχρυΐπι 
γρ οἵο) | καὶ (οἴῃ Β 8]6 818. 4) μὲ. τὲ ὁ. 8121 Ἰξθιη Β 415 513." ςςς [Ξ 
αν 1 832) ᾿ὴ ὁπ τὲ ὁ. Α ἃ] ρπὶ Απάοιρῃ Ατῷ δ εδί 

109. δον ς. ΔῈ .. ς Ἰμὴ 49. εεδ. 6.: τοΐῃ οαγίθ ρ]8 | αὐτῶν Ο. Β δἱ ἔδσ 
οὐληΐῦ νν αἱ νάϊν οἵη Απάθμῃ Αγο οἱ οδὲ- ῬΘΕ Ῥυὶ"... αὐτοῦ ο.ἃ 



ἘΣΡΌΝπ ἀυΐαη. Εὐϊρσαίαα ἀοἰ οἰΐαν ἄταοο. ΑΡΟΟ. θῦ,38. 667 

μιδνου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 20 καὶ 
ἐπιάσϑη τὸ ϑηρίον καὶ ὁ μετ᾽ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας 18, 18. 
τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χώ- 
Θαγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσχυτοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶν- 
τὲς ἐβλήϑησαν οἱ δύο εἰς τὴν λέμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν 
ϑείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκεάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καϑη- Εε80, 88. 
μένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξολθούσῃ ἐχ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ 

πόντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσϑησαν ἐκ. τῶν σαρχῶν αὐτῶ»γ. 

ΧΧ. 

1 Καὶ ἴδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν τ πάν τῳ 

κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 καὶ 

ἐχράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν διάβολος καὶ οἶδ᾽ δὲ οι, 
ε - Δι 5 ΑΝ Ψ ΝΥ 2... 3 
ὁ σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, ὃ καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς 

, ᾿ νη ΝΣ ’ 5. » Κ᾿ Ω 4 
τι» αβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καί ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἱνὰ μὴ 

413 τὸν πολεμ. 6. ΑΒ 8] ἴθτο Ὁ Αχὸ εἵ οδῖ.. ς (Ξ- 6 ὁ 52) οἵα τον α. 

ταΐη αὐ ναΐγ Ρ] Κβυπορβ Αῃάοταα 

20. ὁ μετ αὐτοῦ ὁ. Β ἃ] Ρ] ΒΥΥ ΔῚΥᾧἁἑ᾿ ἘΪΡΡ Απάδ Αγ οὗ οδὲ .. [μὰ μι. αὖτ. 
ο 68. 811 νῃ 818. 4:68 Κι ΠΟΡΘ Απὰρ (ὃ με. τουτου ο) Ῥτὶ .. Α 41. ὁ0ρ ον 
μ- α. (οορ δἀὰἃ καὶ) ο, 84. οἱ μ. α. ΡεΥβδηβ ψευδοπροφηταν (εϊ. ὁ με. 
αυτ. ὁ εἷ ΑἸήϊον 164) | τῇ εἰκόψε.. Β τὸ χαραγμα ] εβληϑησαν .. αἹ3 
Απὰρ βληϑῆήσονται [οἐ διιο .. δοιμαῖν Αγ οἵη τὴν καιομένην 6. Β 
ἃ] αὐ να τῇ οπηι νΥ Ρ] Αηάοτὴῃ Ατ οἱ οδὲ... π᾿ τῆς καινομενῆς ο. Α (νῷ 
8] ἱρηῖδ αγαθηζδ; Ῥτὶ ἐπ ϑέαρηδιηη ἱσηΐδ αταἀοτμἐἐθ ἰσπὸ, Ῥτοτα ἐπ βέαρηκιηι 
αγάδηδ ἰφηε) [ ϑείὼ ο. ΑΒ δἱ ἴδγοξδ. Απὰν Ατὸ οἱ οἂὲ .. ς (ΞΞ- 6Ὁ 82) 
Ῥτδοῖω τῶ 6. τηΐη τὴ Απαάδ οἱ 

21. εξελϑουσὴ ς. ΑΒ ΑἹ] ΡῚ Απάοπιῃ Αγ οἵ οδί.. ς (ξΞ 6 82) ἐκπορενο- 
μεν 6. τηῖῃ τὴὰ [σρνεα... Αἴ ϑηριαῦ 

ΧΧ. 1. δον ς. ΑΒ... ς μη 49. εὐδ. 6. τηῖῃ οογίθ ρ]6γ [ κλεὸν ὁ. ΑΒ δἱ ρμὶ 
Απᾶθ., ς (ΞΞ 6Ὁ 52) κλειδὰ ς. τοΐη τὴ Απάϑ εἷρ Αγ οὲ οδῖ 

2.. 6. οφ.. (ΑΘΓ ἤθη ΘΧρτίμῃ) ὁ αὐ... 6. Α (815 ὁ οφ. ροβὲ ἐστὸν Ρ0}) 
-- ς τὸν οφιν τὸν ἀρχαψον ὁ. Βὶ ἃ] αἱ νἀ οἵη Απάοθμῃ Αγο οἱ οδῦ | 
ο σατ. ς. ΑΒ 8] ἴετ639 Απᾶὸ Αγ οἵ οδὲ... ς οἵὰ ὃ 6. ποῖ δοσίθ ρτὴ Απαλ 
ΕΡ. Ῥυδϑίργοα Β᾽ 8] ἔδσχοδθ ουν δὺΡ 816 10: Απὰρ οἱθ Αγϑ οἱ εδἱ δάὰ 
ὁ πλάνων τὴν οὐκουμενὴν ολὴν (:: 6Χ 12, 9.), ἢο ἱΐθ Α ΒΕ] μὰ νῷ 60Ρ 

8]. τοῦ Δηᾶαδ γίο Αὰρ ΤΊΟΒ Ῥχοιῦιΐδε ΡῬυὶ 

8. ἐκλεισεν (413 Απὰβ ἐϑησεν). α. ΑΒ ΑἹ 0] νρ' ΒΥ δΥΤὼ δ ϑγπορδ Δπὰ 
οσῦῃ Αγ σζ οδῇ ρρὶϑι.,, φ (Ξε ΘΌῸ 832) δα αὐτὸν ὁ. τπΐῃ τοῦ (οοΡ. οἶαι- 



0 ΑΡΟΟ.!8,1. Απροὶὰβ πὰς ΒΒ Όν]οΟΩ ἐδ ἰαρδαμι. 

ΧΥΠΙ. 

10, 1. 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐ: 
-- κΑὶ ἐν , ’ Δ ε - »} ) 3 ΞΡΙ δύ Η 

θανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσϑη ἐκ τὴς δόξης 
2 τ .) δ Ψ 2. » ἣν Ὁ ω Υ͂ Ῥ αὑτοῦ. ὦ καὶ ἔχραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βα- 

Α ΑἉ 

:4,8. βυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων καὶ φυλακὴ 
ΘῈω 32, 11 85. Α , . , ϑύ " λ 4 ν. ᾿ 5 ϑύ δρῖ,. παντὸς πγεύματος ἀκαϑάρτου καὶ φυλακῇ παντὸς ὀρνέου ἀκαϑᾶρ. 

Α ’ - Ν κ᾿ ΕΣ « 

του καὶ μεμισημένου, 8 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς πορνείας 
14,5. ,.». σ ΓΈΡΟΝ , "Ἂχ . ς ᾿Ξ ΡῈ Β ) ἡ,» αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ 
πα εἰν αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ 

στρήνους αὐτὴς ἐπλούτησαν. 4 καὶ ἤχουσα ἄλλην φωνὴν» ἐχ τοῦ 

ΧΥΤΙΙ. 1. ήετα «ς. ΑΒ 4135 Θ00 ΒΥ 815 Ηἷρρ Αῃὰρ Ασα οἵ οἱἱ Τίς (888 
. ς ργϑϑῆὶ καὶ 6. τηΐῃ Ρμπὶ νρ 8] πὶ Απάδ οἱ Ῥχὶ [ εεδον: νῖάε δὰ 1, 

12. αλλον ς. ΑΒ 4135 νῃᾳ ΟΡ 80γ ἅττω δείῃ δἱ Ηρ Δπάοπιῃ Ατο οἱ 
οδὲ ρῥρὶδὶ (α] ρδῦο 185 Απᾶθ Αγ οἵ εδί ροϑὲ αγγ. ρΡοὩ) .. ς (-Ξ θἢ 
52) οἠ α. ἰθ81 ρᾶϑῖιο 

ἃ. αἰ ἐκέχραξεν | ἐν (Β δὶ πὰ Ηἷρρ Απάβ Ατσϑ οἱ οδὲ Ῥσγί οσῃ) ἐσζχ. φω, ὁ. 
Α 4] ἔδυ δτὴ ἴα 1088 δὶ ΘῸΡρ ΒΓ δ. 8] Απάρ, ἰΐθιη απ ἐν οἱ (12. 

ΗΙΡΡ Αμάρ δἀὰ μεγαλη; Ῥυὶ υοοῦ πιασῆα εἰ ξοτίδ); νὰν αἱ... ς (ΞΞ αἢ 
51) ἐν ἐσχυν φωνὴ μεγαλὴ 6. ἰοϑῦ ροζραυς.. Ο΄ ἐν ἐσχὺυν 6. νρϑὰ ΤΊςἢ] 
ἐπε. ἐπεσ. ο...ΑΑὄ ἃἱ αἱ ναϊξ ρμὶ] νῃ ΒΡΥ δἱ Ηἷρρ Απάᾶβ δὲρ Τίς... 6" 

ἐπεσ. δἰ ἰθσγατω τ. Β 8135 οὸρ δὺὲ δϑεῖ ιν 5] 8410. Αη46 Αζαο εἴ οδὲ Ργ] 
βαρμυλων .. Β Αἱ Απὰρ ργϑϑῖὰ ἡ [ δαιμόνων ὦ. τοΐῃ ἂἱ ναϊγ οπιη Ηΐρρ 
Απάοτθῃ Ατῷ οἱ εδΐ... ἴῃ 48. -γιων 6. ΑΒ (:: δῇ ἢδρα ἔοχτηδ μοῦ δ΄. Τ. 

ἐγθοᾳιυθηι βϑίιπα οϑῖ, δἰΐθγα ἤθὴ Ἰθρία πἰἶηὶ Μὶ 8,81. Μο ὅ, 12. [26 8. 

29. Ηΐης ποὴ οαυξαιη να τσ μοδέσγο ᾿οθὺ 80108 ΑΒ 864μὶ [84] 167 βιἰδέιθη- 

ἄυπι 6δ886ΐ δἱ 4111} ἔοϑὲ ἴὴῶὰ αἱ 16, 14. δοοράρτθμ!]. ζμϑῖηϊ αὐἱάσδτηι ἢδς 

ἴῃ τ νὶχ ργοῦδμί, 4α: οἰΐδια [6 8, 39. ὑπὸ τοῦ δαίμονος ταοὰάπηϊ α 

ἀαευιοιίο.) ] ἀκαϑαρτου τ... ἴῃ αβὰ καὶ μεμεσῃμένρμ α. Α 160. ορνεθν 
ο. ΒΟ οἷς .. .Α ϑηριαυ (Ληάξοιι Ὁ ἀτε ϑηρίων χαὲὶ πνευμάτων ἀκαϑάρ- 
των εἴ0), Ῥγδείογθα ἴβϑβί δ]. ν8ὶ χ. φυλ. πα. πν. ακαϑ. νεὶ ς. φμυλ. 
πα. ουὐν. ακ. [κ- μεμι4.} οι; οοῃῖζα Δηβὸ μοϑὺ ρρνέου ακαϑ. δαᾷ και 

φυλακὴ παντας βήριου ἀχριϑαρτον 

8. τοι! οἐνου ο. Β αἱ υἱ νάξε αἴμὴ (β6ἀ 415 ΟΡ δὰ δοίὮρῃ 813. Απὰρ οἱδ 

Ροβί ϑυμου ρομ) ναϑ4 εἰοὐᾷ 41α. ἀδτοϊ  ΘῸΡ 5γγζ 8] πιὰ Ηρ ρ439 Απάοπιαῃ 
Ατο οἱ οδὲ Ρυχὶ Τίς .. ἢ οἷχ 6. ΑΟ δῖα [0] ἔα 1μ85᾽ δ᾽ 41] δαίῃτο Απηβὺ 

Ο τῆς πορν. τρῃ! ϑιμ.γ) Αηβόθια Ῥχὶ ρῃῃ τ. ϑύυμου, 88. ΒΥΤ ΟἿη τ. πορ»] 

πεπώκαν: πεέπω- ὁ. ταῖΐῃ. "] γε (δίδενειν) ΒΥΥ 81 τὴηι ΗΙῺΡ Αηάοτου Ατὸ 
οἱ οδἱ ΤΊςἢ .. ἈΠῸ 8] τι 6ῸΡ δϑίῃ πεσπτω- (8 1μη94 ταῖπ) Τέθτῃ -καν 
ς. ΑΟς Β 8] ρ]830 (ὁχ Βἰ8 ἔεγ 32 πεσώχασιν, Αἱ] μ]819 πεπτωκασιν) Απὰρ 
εἰς ΑΥΘ οἵ σδἱὶ -χασὺν.. ς 49. -κε (-κεν) 6. τοἷπ τὰ ΗἷρρΡ Δηάϑ, Ῥγδο- 



ΡΠ γοσο6 8Ώ 561} οχῖγο ᾿θθηΐαν Βα γ]ομθ. ΑΡΟΟ. 18,8. 659 

οὐρανοῦ λέγουσαν ᾿Εξέλϑατε ἐξ αὐτῆς, ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συνχοι- 
νωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν» αὐτῆς ἵνα μὴ 
λάβητε, ὃ ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ ϑεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6. ἀπόδοτε αὐτῇ 
ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν ἴ ὅσα 
ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν 
καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι κάϑημαι βασίλισσα 
καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένϑος οὐ μὴ ἴδω, 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 

ἴογθ8 818 πεποτικέν, 8] ἱπεδνϊανὶξ; Ῥτὶ οἵη πεσπ. πα. τὰ εϑν. ὁ 41. 4] 
Απᾶδ εἰΡ στρήνοιυ' ξ 

4. ὁ αλλῆς φωνῆς | εξελθατε (εἴ. 1ωη98 τη) ς, Α, ἱξαπὶ ς 49. -:θέτε ο. 
ταΐη οἱ Δπὰδ δἰρ, ᾿τοιαθ τὰ νϑ ΠΟΡ ΒΓ 8] τὰ... 1,η9ἅ τοδὶ (δ΄ -.ϑε 
6. ΒΟ (Ὁ 38. Απὰρ ροζγῷῇ ὁ λα. μ. εξ [πὰρ απ] αυτ., 818 οἴχὰ εξ αὐτ.) 4] 
Ρ]α8329 Αηάὸ Ατὸ οἱ οδΐ ΟΥὙρ3 αἱ  συνκοιν. 6. Α0.. ς ἴῃ 49. συγκ. α 
Β Δ] οογῖθ ῥἷου [ ὑγρὰ μ. λαβ, (515:4.19.. Αμάὰδ Ογρ Ργὶ Τίοῃ βλαβητε) 
ἢ. 1. 6. ΑΒΟ 8] Ρ] τὰ νῇᾷ 8.1 8] Ηΐρρ Αὐᾶοτιπ Αγ δἵ οδἱ Τίοι.. ς (-Ξ- αὐ 
532) δῃῖθ ἔκ Ροὴῇ 6. τοΐῃ τ. ΟΡ δὶ Ουρ Ἀυὶ 

ὅ. ἐκολληϑησαν 6. ΑΒΟ Δ] Ρὶ 60Ρ ΒΥΓ7 Δϑίῃ ἃ] Ηΐρρ. μάθῃ Αγ οἱ Ἵδί. 

Οἵ νι Ουὐρ Ρυΐ ρεγυεπογιιξ, ΤΊΘΒ αὐἀδοοηάονγηπὶ, τὰ αἀὐρτοριπαιαυενιπξ .. 

ς ἄς, αὖ 8:2) ηκολουϑησαν ς«. τλΐη νἱἷχ πὰ Ϊ ἐμνημονευσεν .. 81] τοῦ δῇ ὰ 
αὐτῆς (ρο  ξοιῖοθ ὁ ϑεός" τά οἰ0) 

6. απεδωχκεν ς. ΑΒΟ 8] ἔδϑϑο γχὴ δὴ οὶ 8] 600 ΒῪῪ δϑίῃ δὺσ 814 10: ΗΐρΡ 
Απάᾶς Τίοἢ .. ς (ΞΞ Θ6Ὁ 85) δἀὰ ὑμῶν 6. πυΐῃ τὰ νῷ (εἰ.}1Ρ88 ο.8}) Αγ οἵ 
οδί Ρσγοιηΐββ,; ἰΐθτα ἤμὲν δσίη Απαᾶϑ οίρ.] τὰ (.. ὁ 8115 Ηἷρρ; ς κῃ οἵὰ 
6. ΑΒ ἃ] Ρ] Αηάοιοι Αγρ οἱ οδί) διζλα ς. ΑΒΟ δ] ρπὶ (πῃ μἷ8 οἱ. 11ὰ ᾳαὶ 
ταὶ τὴ νῷ 515 10. ΗἨΐρΡ .. ς ῥσάθωῃ αὐτῇ ὁ. τηῖῃ οοτμθ μὴ ΘΟρ 501 818" 
Ὁ] Αηάοτοῦ Αγ εἱ θοαὶ. Ῥχδθίοσϑα Β δὶ μὴ (11ἃ ἔδσε αυἱ αὐτῇ Ο18) 814 

10, κἀὰ ὡς χαν αὐτὴ καὶ] ποτήριίω ὦ. ΑΟ Δ] υἱ ναϊγ Ρ] πὰ νρ ΒΥΥ 8] 
Ηἰἷρρ Αμάοτιπ Αγ εἱ οδΐ ρρίδι,., Β 8] ρπὶ οορ (ρϑυρὶϊ δέοι πεΐβοιιῖε) 815" 
δἀὰ αὑτῆς Ϊ αὐτῇ .. Β αὐτήν. ΟΥΡ Βιης νθζβατα ᾿ἰῦθγθ βίας δχρσίση: 
14εο τεααϊαϊὲ εἰ ἀμρία, εἰ ἴπὰ χιιο ροσμῖο πιΐδοιιῖξ, ἀμρίμηι τεηιϊχέμπι δὲ εἶ. 

Το Ῥυΐ 751: ἑάεο γοαάέξ εἰ ἀμρίέσια, οὲ πὶ φιιο ρμοσιῖο τιῖϑοιῖξ, αἀιμρζιηι 
γοπιέχέιηι ὁδὲ εἰ. Ῥτοιὴ ἢεαάϊέε εἰ διοι εἰ ἔρϑα τοαάαταϊέ υοδὲβ; ἐπι Ῥοσιῖο 

χῦο πιϊδοιῖέ υοδὲδ πιζδοείο δὲ ἀιιρζτιηι. 

7. αὐτὴν 6. ΑΒ (Βυρρ]οῖ ϑυρ. 11π.} Ὁ ἃ] τῶι... ς εαντὴν (ὁ. τηΐῃ υἱ νὰϊγ 

νὶ Ηρ Απάοϊωῃ: Αγ οἱ οδί | κ' πενϑ. .. 815 Απὰρ οἱὰ [ οτικ (᾿Απᾶϑ 
δὰ ἐγὼ) καϑημαι (Β 14. καϑιῶ, 39. καϑυ;, 4] τηῦ χαϑως) 6. ΑΒΟ ἃ] Ρ] 
813.“ θα Αῃὰϑ οἱ Αγὸ οἵ οδΐ ΟΥ̓Ρ (θοῃ ἂρ 880) Ρεΐ .. ς οἵὴ οἵ» 6. Ιηΐῃ 
τὰ τὰ νῷ 8] Πρ Απὰρ Τίοῃ. Εἰ. χαϑὼως καϑημαν, ἐγὼ καϑ. Ἰορ] 
βασιλισσα.. ὁ -ἀευουσὰ 

ὃ. ἡμέρα .. 14, τὰ δορί Ογρ Ῥγοτὰ τὶ ὡρα 
485 

Φἴοσ ὅϊ, 6. 9. 

7.85 196. (187), 

4 47, 7..9. 



660 ΑΡΟΟ. 8,9. ΒΕδρ68β ἴδγγβδθ δ] απο βοϑίοσϑίϊ ἰὑροηΐ 

ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, ϑάνατος καὶ πένϑος καὶ λιμός, καὶ ἐν 
πυρὶ κατακαυϑήσεται᾽ ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὃ. ϑεὸς ὃ κρίνας αὐτήν. 

9. Λαὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηγιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν 

καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόϑεν ἑστηκότες διὰ τὸν 
"6. 1». φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 

“κε 11, 56. Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλϑεν ἡ κρίσις σου. 11 χαὶ 
οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι» καὶ πενϑοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν, ὅτι τὸν γύμον 

“Ἐκ τ, 5 .ε.ὄ αὐτῶ» οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίϑου 
τιμίου καὶ μαργαρίτου καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ χαὶ 

1,4. χοχχίρου, καὶ πᾶν ξύλον ϑύϊον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ 

πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρ- 
μάρου, 18 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ ϑυμιάματα καὶ μύρον 

42 5 26, 16. 
81, 80. 

8. καὶ Ὁγ... Β (ϑανατοῦυ πε. καὶ λιμου) Δ] ρα Απᾶς οἵ | κυριος 6. ΒΟ 
δὶ αἱ νάϊγ οἴηη νυν ρ]6Γ (6ῖ. τὰ) Ηἷρρ ἀμπᾶάοτοι Αγ οἵ οδὲ ΟΥΡ ἃ]... [μη 
θὰ ταΐπ ὁχῃ 6. Α νρ δοίμαϊγ (14 Ατϑ οἱ οδὶ Ρυΐ 41] οἵὰ ὦ 3ὲε.) [ χρινας 6.4 
ΒΟ 8] ἔεογοϑδ Ηΐρ» Αηὰρ, ἴἕθτι ἐμαέοαυϊέ ἀτὰ ἴὰ 4] (νρϑα ἀδιϊὰ 110 88 
ΟΥρ Ρυϊ ἃ] ἐμαϊοαδὶξ δβεα ἰὰ οχ γϑαπθητβϑίτηδ τ γασγαση ν δὲ Ὁ οοη- 
ζαϑίοηϑ Θχρ  οδη στη νά) ἘΥτ δῸΡ δ] ..ς {Ξ ΟὉ 52) κρένων ς. τηΐῃ πιὰ 
τὴ Απᾶϑ οἱ Ατὸ οἱ δδὲ 

9. κλαυσουσὸν (6) ς. ΒΟ 8] Ρ] Απάϑ οἱ ΑΥὸ εἴ οδὲ.. ς (-Ξ: 82) [ἢ 
-σονταῖι ς. Α 8] τὴῦ Ηἷρρῃ Απᾶρ. Ῥγδοίοσε ς (Ξ- ΟΡ 32) δᾶ αὐτὴν ὁ. 
ἰθδῖ ῥῬᾶπὸ οοῃίσγα ΑΒΟ 8] ρ] νᾷ ΟΡ ΒΥΓ7 8] τυ ΗἷΡΡ Αῃᾶς (οἐδ 3) Ατο οἱ 
οδὲ ΟΥΡ 8] [ἐπ αὐτὴν 6. ΒΟ 8] ἔογοϑθ Ηΐρρ Αῃὰς Αἴο οὲ οδὲ.. ς ἴμ 
ἐπ αὐτὴ 6. Α Α] Ρτὴ Απάϑδ (Ρ ε. αὐτης) .. 14. ῬΥΪΤΩ Οτγὰ 

10. μια 6. ( μιὰν ὠραν οτηΐββο ηλϑενὴ ΒΟ 8] Ρ] νῷ ἃ] Ηρ Απᾶς Τί. 
Ῥγΐ-ς (ΞΞ αΟὉ 52) ργϑϑπὶ ἐν 6. τηΐῃ τὴιῦι ΟΡ ΒΥΥ Απᾶϑ δἿΡ ΑΥὸ οἱ εδί 

11. χλαιουσ. κι πενϑ. ο. ΑΟ 8] ὁογίθ μὴ Απᾶϑ εἱρ.. 6δ΄ κλαυσουσιν κ. 
πενθησουσιν ο. Β 81] ἴοτεϑο γν αἴ νατχ οἵη Ηἷρρ πᾶς Ατὸ οἱ οδὶ Ρχὶ] 
ἐπ αὐτὴν ὁ. Ο 19 ΗἰἷρρΡ (Β ἐπ αὐτους, 12. ἐφ εαυτους) .. Α ἐν αὐτή... 
ς Ιβὴ ἐπ αὐτὴ ς. τοῖπ αἱ νάτγ ρὶ Απᾶὸ Ατο οἵ οδί (Απἀϑ δὲρ ἐφ εαυτοις) 

12. ο γομ. χρυσουν κι αργυροὺυν κι λιϑους τιμίους κ. μαργαρετας (1 

οἃ τοῖπ μαργαριταῖς [5816] ὁ. Α) βυσσινου ὁ. ΑΒΟ 8] Ρ)] Αηᾶϑ Ασα οἷ οδί 
.ος (ΞΞ 6Ὁ 82) βυσσοι: ς. τηῖπ τὰ ΗἷΡΡ Απάδ εοἱρ [ καν (60 εχ δσσοσεὶ) 
πορφυρας ς. ὁ 8] αἱ νά!τ Ρ] Ηἷρρ Απάδ οἵδ... 6’ κ᾿ πορφυροῦυ 6. Β 
8] Ρ]08356 Απὰρ ΑΥϑ οἵ οδΐ .. ἃ ΑῃΒΌ οἵω, Ῥστὶ ροβί σηρικ. Ροῃ Ϊ ξυλον 
..«Α σκεῦος [0 18. οπι ἐκ { ξυλου 6. ΒΟ 8] αἴ ναΐγ οσὴσ νν Ρ]ῈΣ ΗΙΡρ 
Απάοπιῃ Αγϑ οἱ οδὲ Ῥχὶ... [μη9ἅ τυΐπ λυϑου ος..Α ὄν δοί [ οὗ καλκου 

18. χυνναμ. ο. ΑΒ (Β 8] ἔἴογθ3᾽ Ηἰρρ -μωμου) Ο 8] ἀπᾶάδ (οἴ. νυρ Ῥχ).. ς 
κιναμ. 6. τηῖῃ ὑ1 Ηἷρρ Απᾶβϑ οἵ Ατὸ οἱ οδέ [ καὶ ἀμώμον ὁ. Α΄ 815 δῖ 
ἔα ἴο] 1ἴρ88 4] βυτ δοίἢῃ 815 10" Ηρρ Απᾶδ μη ἱδὶ α]ᾳ (νϑὲχ ἀπιοπισν 
Ῥ͵Ὸ οἵππαπι.) .. ς (ΞΞ ΟὉ 8.2) οπι ὁ. Β 8] Ρὶ οορ δἱ ἀπᾶϑ δἱρ Ασ οἱ οδὶ 



ὉΓΌ15 τηϑρηδ6 τηθχϑίσοἷβ ἸαρΒΌμ. ΑΡΟΟ. 18,18. 661 

ΑἉ ΤΥ 4 

καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη 
᾽ Α Ν - 

καὶ πρύβατα͵ καὶ ἵππων κὰὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀν- 
ϑρώπων. 14 καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλϑεν 
3 4 - Α ᾽ Α Α Α Ἁ Α 3 ; 3 Α “«Ψ 

ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σου, 
Α 2 , 3 Α δ ᾿Ὶ [νά ς» ; ς Α 

καὶ οὐκέτι αὐτὰ οὐ μὴ εὕρῃς. 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλοντή- "Ἐπ 51, 80. 
σαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόϑεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ 

- - - Α 

βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 106 λέγοντες Οὐας 18: 
»,» ἐς « ᾽ ἐ , , 4 (καὶ 

οὐαι, ἡ πόλις ἡ μεγαλῆ, ἢ περιβεβλημένη βυσσινον καὶ πορφύυρουν 
Α , 

καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίϑῳ τιμίῳ καὶ μαρ- 19. 
ἦν “4 - “«-- Α "“ 

γαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώϑη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 11 καὶ πᾶς "Ἐκ ', 51. 
κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τύπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν 
ϑάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόϑεν ἔστησαν, 18 καὶ ἔκραζον Ἔε 8ι, το. 

Ῥυὶ Β ϑυμιαματος... 8] ΗΐρΡ Απάϑ εἰρΡ ϑυμίαμα  Ο ὁπὶ κ. μυρ. [Β 
Δ] ἔογϑθ τὴ χ. οὖν. (413 ροβὲ ελαν. ροῃ)  Βὶ αἱ τῶι Απᾶδ Ασγϑ οἱ οδΐ 
προβ. κι κτὴην. 1 ρεδὼν 6. ΑΒΟ οἵο... 8] ρ πάρ Ατϑ εὲ οδὲ ραεδων 

14, ὁ οχχ ἥ | σου ἢ. 1]. ο. ΑΟ 8. δπὶ ὅτι [0] 4] Ῥτὶ .. ς ρΡοβί ψυχῆς 6. Β 8] 
ΡΙδῦ νυ ρὶ Ηὶρν Απάοτωιυ Ατρ οὲ οδί [0 οἵχὰ τα βοο Ϊ ἀπώλετο (8) 8]: 
-λορτοὴ) ς. ΑΒΟ 8] μ] νᾳᾷβ (ΟΡ Β.Ὺ Δ7.Ρ δϑίῃ. 86" Ηΐρρ πᾶς Αὐτὸ οἱ οδί 
ΡΥ (Αμὰρ απωχετο) .. ς (ΞΞ ΟὉ 32) απηλϑὲν 6. ταῖπ τὴ Απᾶϑ ] αὐτὰ 
ἢ. 1. ς, ΒΟ 8] τὴιν νῷ 8] ΡΥῈΪ .. Α 88. ΗΙΡΡ ρμοβὲ μη .. ς ροβῖ ευρ. 6. τηΐῃ 

ΡῚ Β.Υ 81] Απάομιπ Αγ οὲ οδί [ εὑρῆς (6) 6. Β 8] ἔογοῦ Ηἰρρ Απαᾶϑ 
ΘΡ Ατϑ δὖ οδῖ .. ς ευρησῆς (8] -σέις) 6. τηΐῃ μὰ .. ἴῃ ευρησουσιυν ο. 
Α΄ 4]δ νρ' β.γ δοίμυϊγ Απῃάὸ 

1δὅ. κλαιοντες .. Β 8] τὴν ῥγϑϑῖη χαν 

16. λέγοντες (Β 36. -γουσιυν») 6. ΑΟ 8] ἔογοϑθ γν δ᾽ῖᾳ (οοΡ βυγ [εἰ] Μεδιιηέ εἐ 

»ϊαπρεηὶ ἀϊσοηίε8).. ς (6 090) ρτδϑῖὰ καὶ 6. τηΐῃ ρ]ὶ νᾷ 8] Ηΐρρ Απᾶάοτιῃ 
ΑΥ οἵ οαῦ Ῥυΐ | Β 8] ρῃ οἵῃ οὔαν δ] ἴδγατη [ἃ οτὰ ἡ ἰοτὶ [ βιισσυνον ς. 

ΑΟ 8] ρ] (δὶ ἔπι 4] Ῥυ) Ηἰρρ439 Απάδ εἰὸ Ατ οἵ οδὲ... Β 8] ἔδρα (νρ 
864) Αῃάὰνρ μβυσσον | βυσσ. κι. πορφ. κι κοκκ. 6. ΒΟ 8] αὐ νᾶϊν ογηὴ τᾷ 

ΘΟΡ ΒΥΓ 8] ὑρδτ (Ρυὶ ρειγρωγα οἰ ὀψϑδῖηο εὲ σοσοῖηο) .. 1ζῈ χοκκ. κ᾿ πορφ. 
κι βυσσ. ὁ.Αἃ Ϊ ςΘ 1024. οἵ 4] κεχρυσοωμέενου 6ΘΧ ΕΥΤ. | ἐν 6. Ο 8] υἱ ναϊΓγ 

βϑῖ τὴιι Ηἷρρ Απάδ εἰρ... 6001, ομὰ 6. ΑΒ 8] ἔδγϑϑδ Απᾶὸ Ατὸ οἱ οδί! 
χουσν αΣ. ΑΒΟ 8] Ρ] Ηΐρρ ἀπάς Αἵ οἱ ἐδῦ.. ς (ΞΞ. 6Ὁ 52) χρυσω ς. 
τηΐῃ τὴῦ Απᾶδ οἱρ | μαργαριταῖς 6. Β (οτῃ δηΐθδδ τιμδω) 8] αἴ νἀἴγ ὁσθῃ 

νυν υἱ νὰϊν οἴῃ Ηΐρρ Απάοτον Αγ οἱ οδί Τίς... 1ὰῃ -ριτή ὁ. ΑὉ Ρυὶ 

17. ο ἐπι (Β δἀὰ τον) τοσπε. (πιαγε Ῥτὶ, Ἰασμπι νρϑᾶ, βθὰ δπὶ ἕω 11ρ85΄ ἀ6- 
τηϊὰ 4] εἰοσιιπε) πλε. ς. ΑΒΟ ἃ] ἔδγϑδ 3τὴ ἔπ 8] τὴι ΒΥΥ ΑΣΊὰ 814 10. ῬΥῚ 4] 
.. 8] τὴ 8104 ΑΠΔΡ οἷς Αγ οἱ οδὲ Τί ἢ (0) ἐπι τῶν πλοιων πλεῶν .. ς 
(ΞΞ αὖ 32) ἐπι των πλοιὼν ο (Απᾶϑ οτ) ομυλος ς. πιΐη τὴῦ Ηρ Απάβ, 
Πῖροτγο αἱ δ᾽ (οβὲ 4]. 

18. ἐχραζον 6. Β 8] ἴδγ οἵπῃ (βεα 413 ἐκραυγαζον) Απάοταμ Αγ οἱ οδί 
οὐ. ἴῃ -ξαν 6. ΑΟ 4}3 Ηὶρρ439 (νς; ΤΊ “ἢ οεαπιαυεγιηῖ). ΤιϊΌογο Ῥυὶ ἰοησὸ 



6ΟΣ ΑΡΟΟ. 18, 19. Γυυροηΐοβ δὲ ἰδοίδηξθβ ἀδ6 Βαθγίομο. ἴδευε 

βλέποντες τὸν καπτὸν τῆς πυρώσεως αὐτὴς λέγοντες Τὶς ὁμοία τὶ 

“Ἐκ 7, ου, Πόλει τῇ μεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλα» χοῦν ἐπὲ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, 
10,4. Χαὶ ἔχραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις 

« ᾿ 3 ζ ’ ἤ ΝΥΝ Ἁ - Ε “- 

... ἢ μεγαλ᾽η, ἐν ἢ ἐπλουτησα» πάττες οἱ ἔχοντες. τὰ πλοῖα εἾ τῇ ϑα- 
’ 3 - ’ 35. ο«ἦ μ4 - "Ὁ 3 ΓΑ ν, 

“6,33. λάσσῃ ἔχ τῆς τιμιότητος αὑτῆς, ὅτι μιᾷ ὦρᾳ ἠρημώθη. 20. εὐφριΐ 
3 2 κ] - Ἁ Α « Α [ Α ς ΩΣ 

ψου ἐπ᾿ αὑτῇ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προ: 
ται, ὅτι ἔχρινεν ὁ ϑεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 

: ς ; τ κ . , , ε , ,", ν 
τι (38), 21 Αἴαι ἤρεν εἰς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίϑον ὡς μύλον» μέγαν, χαὶ 

3 Α ᾽ «ς [4 [4 

ἔβαλεν εἰς τὴ» ϑάλασσαν λέγων Οντως ὁρμήματι βληϑήσεται Βα- 

βυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεϑῇ ἔτι. 22) καὶ φωνὴ χιϑα 
- Α .- Α 3 - Α - 3 Α Ἴ . 

πρεδο ρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλσπιστῶν οὐ μῃ ακουσϑὴ 

ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ δὑρεϑῇ ἐν σοὶ 
ΦῈ ͵ Ψ - ν 2 ΟΣ) -, .2 .. ς νι « ΠΡΗΝ 

“δὲ 38,8. ὅφι, χαὶ φωνὴ μύλον οὐ μὴ ἀκουσϑῇ ἐν σοι ἔτι, 28 καὶ φῶς λύχρου 
Ἁ ’ Α Α ; Ἁ . 

οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοι ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίον καὶ νύμφης οὐ μὴ ἄχου- 

«----ὄ..--... 

ϑέιδειπὲ νἱάτηξεδ [ βλέποντες ο. ΔΒΟ 8] μὶ ΗΐρΡ Απᾶοϊηιν Αγ οἱ εαί.. 

ς (ΞΞ 6" 52) ορωντες ς. τηΐ τϑῖι Ι καπνὸν ο. ΒΟ ἃ] τιῈό να !σ ἔξγο ὁπ νυ 

Ρ]ον Ηΐρρ Απάοιιῃ Ατὸ οἱ εδί Ἔ1. 8 Ῥυὶ ᾿. 1,πϑἀ χαΐπι τ γον α. Α 10. τε] 
Ο οἵὰ τις [ποΐδε 6. ΑΒ 8] υἱ ναΐν ον ΗΪΡΡ Απάοσωι Ασχα οἱ οδὲ.. [μη 
δα ταυτὴ α. ὁ νῷ ἃ] Ρεὶ 

19. ἐραλαν ὁ. ο, ἰΐοτι ς -λὸν 6. Βὶ ἃ] υἱ νὰΐγ οὐ) ἩΠΡΡ ἈΑπάοσαι Αχο οἱ 

οδί, ἰΐϑπι πείδογεσΐ νῷ, πιϊιοηΐοα Ῥτὶ οἷς .. 49. ἐπεβαλον ο. Α 8γτ (:: 
ἐπιβαλλ. οὐπὶ ἐπε ἴῃ ὃνν ἔγθαυθῃ8) Ϊ ἐχραζὸν 6. Βὶ ἃ] ;ΐ ψγ [6.6 οἵηη 
Απάοτῃ Ατὸ οἵ οδῖ.. μη -ξαν ο. ἂρ 85. Ηρ» (νᾳ εζαπεαυετεηξ) ος Ρεὶ 

οἷαπιαδιιπὲ [Αἰ οἴὰ κλαν. κ᾿ πεν. (21. ροβί λὲγ. ρα) [ἀἄἀεέγοντες ς. ἃς 
4] υἱ να ϊγ ρΡ] νᾳ (οἷ. ἔχ ἀδτηϊὰ 8}} οορ 8] ΗΐΪρν Αῃᾶδ.. 8 δὶ ἔοσγοΞϑβ δπὶ 

ἱροῦ δ αγΥ 8] Απὰρ οἱὸ Ασϑ οἵ οδί Ῥυὶ 4] ρύϑϑιῃ χα} τοὶ 9. ΑΒΟ ἃ] 
ἴεν 325 Ηΐρρ Απάς... ς (ΞΞ: ΟΡ 82) οἷχ 6. τπυΐῃ ρτὴ Απᾶϑ δὲρ Ατὸ οἱ οδἱ 
[ ὁ τικοτητος ααυτῆς (816) 

20. ἐπ αὐτὴ Ο. Β (ΔΡ Μαὶ ε. αὐτὴν ΟΧ ΘΥΤΟΓΟ αὖ νἀξτ)0 ἃ] ρ»ὶ Ηἷρῃ Δηάς 
Αγ οἵ οδὲ .. ς (ΞΞ αὖὺ 852) ἐπ αὐτὴν 6. τοῖῃ τὰ Απᾶδβ δἱρ.. 1,η9ἀ πιίη 
ἐν αὐτὴ ἐς. ΑΙ καὶ θυ 866 6. ΑΒ δὶ ρῥὶ δῖ ἔπ 1Ἰρ85 δὶ σὸὺρ Βυγ 4] Ηρ 
Δμάοιοη Αγ οἱ οδὲ ΤΊΘἢ Ῥσὶ ἃ] .. ς (ΞΞ- 6 35) οἷχ 6. Ὁ 8] τῶ νᾷᾳ (εἴ. 
ἀδιιϊὰ 1ἰρ586᾽ δ᾽ 8]) δἱ 

21. Δ δυγ ΤΊοβ οπὶ τάχυρος (40. -ρο») [ μυλον ς. Ε ἃ] πὲ νάϊτ οὐγὴ Ηΐρρ 

Απάᾶοιμῃ Αγ οἵ οδ; Τίς ὧΐ πιοζαπι πιασηαυῦς, Ῥτὶ σα πασπὲιαΐπεηι ποίας 

αρπας .. ἴὰὰ μυλινον 6. Α,,0 μύυλιχον, νᾷ 81] πιοίαγοης Ὑ] ἔτι .. ΒΕ Ἂ] 
δαὰ ἐν αὐτῇ 

22. πασῆς (90. ἰ0] ἃ] ρθῶ καὶ) τεχνῆς (86. καρ πασῆς τεχν. ἐσινοια).. 
Α ΟῸΡ ἈΓΓ 816 οπὶ; ἔὰ οπὶ κ᾿ πὰς τέχν. 84 εὐρ. ε. σ. ὅτι Ϊ μύλου .. Ὁ 
μυϑου ] ἀνθ ϑη ..Β ευρεϑή 

28. καὶ (Β θ12) φος ἀν. ὁ. μ. φακὴ (ς φανῇ) ἐν ( αἴ α. Ο; ἱζδϑιη σὴ ἴὰ 



1αρῖ5 οἱ θχβθοσϑίϊο. Ηγτπηηὰβ οδοϊθϑέίθω. ΑΡΟῸ. 19,.4.. 668 

- Α ᾽ 1 “- - - 

σϑῇ ἐν σοι ἔτι, ὅτε οἱ ἔμποροί σου ἧσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι 
3 -“ ’ 2 , , ,ΌῸΨ ΝΟ 2 ἐν τῇ φαρμακίᾳ σοὺ ἐπλανήϑησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 χαὶ ἐν 

,ν Φ ΄- Α - 

αὐτῇ αἰματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέϑη καὶ πάντων» τῶν ἐσφαγ- 
μένων ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΧΙΧΣ. 

Η Α - Β ε ΜΙ ᾽ » - 1 10. 

1 Μετὰ ταῦτα ἥκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὕχλον πολλοῦ ἐν ἽΣ ἊΝ 
Ὥ , - ᾽ὔ 3 7... « 2 Α « ; Αε 

τῷ οὐρανῷ λεγόντων ᾿,λληλούϊα, ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύ- ἣ 

γαμις τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, 2 ὅτι ἀληϑιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐ- 8,1. 

τοῦ, ὅτι ἔχρινδν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφϑειρεν τὴν γῆν ἐν 
ὯΝ, ’ - Α . , - - 

τῇ πορνείᾳ αὑτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ Ὅ:83,. 
᾿ 2» δ ’ » 2 -“ "«ε Η 

χειρὸς αὐτῆς. ὃ καὶ δεύτερον εἰρηκαν ᾿Αλληλούϊα, καὶ ὃ καηρὸς “Ῥεϑι, 

αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 4 καὶ ἔπεσαν οἱ 

11ρ88 ἀογηϊα Ρυϊ ἐξδίὶ, νρϑὰ ἐῃ ἐδὴ σ. ἐτὸ .. αὶ 36. οἵα [ νυμίφῆς .. Ο ΡΥΆΘΤΩ 
φωνὴ ἱ οτι ΡΥ... 8}1δ (47. καὶ) 815 οὐὰ [. οἍ ἐμσορ: (Β ἐν.) δ. Β6 Δ] υἱ 
νάϊν οἵηῃ Ηΐρρ Απάσσμῃ Ατὸ οἱ οδὶ... ψῃ οἵὰ ὁν 6.4 [ φαρμακια ς. ΑΟ 
οἰς (4 εἴ. ΑΠΔΡ)... ς ἴῃ 49. -κειὰ ὁ. Β 8] ρΡ]. Οἵ δὰ 9,21. 

94. αὐματα α. Β Ἀ] ΡὈΪΓ 1880 ΔΥΓ 514 ΑΠᾺΡ οἱὸ ἰΐζοθᾳ Απάθοϊῃ Αγ οἱ οαΐ. 
ς (ΞΞ ΘὉ 82) ἴῃ αεμαὰ 6. ΑΟ 4] υἱ νάξ' μην νῷ 600 50} 8] 1 ΗΐρΡ (ἀὰ 
των») Απάϑ [χὶ ρρὶδὶ 

ΧΙΧ. 1. Μετά «. ΑΒΌ 8] Ρ] Υϑ ΟΟρ ΒΥΓ 815 Αηάδ Ατο οἱ οδί Ρυϊ... ς (ΞΞ 
ΘὉ 32) Ῥγδθιη καὶ Ο. τοΐῃ τὴν δαί 813: 4] Αηᾶᾶ δἷρ [ὡς 6. ΑΒΟ 8] υἵ 
νάτγ Ἰοηρδ Ρἷ νξ οὐρ 4] Απάδ οἷς Ασϑ εἵ οαἱ.. ς (μοι ςθ εἴς, βοα 609) 
οτὴ ὁ. τηΐῃ νἱἷχ τι (86. ροδβῖ μεγαλ. ΡΟη) δγγ 8] Απὰρ Ρυὶ ΤΊΟἢ [μεγαλ. 
(40. νεθἃ Απάδ 6} οἵῃ) οχλ. (διὰ 1088 ἃ] τὴ ἑμδαγμπι τὸ ἐμυδατι) 

πο. 6. ΑΒΟ Α] ἴογοϑῦ νροδᾶ Ρ] ΘΥΥ ἈΤῚῚ 8] (600 μὲ7. φω. οχ. με.) Αἢ 6 
Ατο οἵ οαδἵ Τίοῃ... ς (ΞΞ 6" 52) οχλ. πο. μεγ. 6. τα ρτὴ (ΡΥΪ συοσοα 
ἔιγδατ. ἱπσοηέζιπι οἱαπιαπένειπι ὑοο6 πιαρηα)ὶ ] λεγοντῶν 6. ΑΒΟ 8] γηὶ 
Απᾶοπιῃ Ατο οἱ οδὲ... ς (-ΞΞ Ο6Ὁ 852) -»τὸς ὁ. τηΐῃ τὴὰ [ καὶ ἡ δοξα (ἢ. 1. 

ς. Α΄ νῷ 8] Απὰδ οἱρ Ῥυὶ Τί; Οδ΄᾿ ρμοβὶ δυ». 6. Β 8} ἔδγϑδθ νροᾶ βγγ 
βἰοὰ Αῃᾷᾶς Ατο οἱ δ) 6. ΑΒΟ 8] Ὁ] νῷ" ΒΥΥ δὶ Απηᾶδ οἱὸ μρίδὶ  ς (Ξ 
ΘΟὺ 352) δἀὰ χαν ἡ τιμή (6. τοῖῃ τὴ ΟΡ δὶ πὰρ Ατϑ οἵ οδὲ (απὶ 110 88 8] 
δῃΐθα ἴαμδ ὑτὸ δαζιω) [ του ϑέοι ο6. ΑΒΟ 8] Ρ] ὁον 518 Απάῦ, ἰΐθτη τω 
ϑέω 413 νῷ (0Ρ ΒΥΧ ἅγῖῃ δὶ Ατὸ οἷ οδΐ ρρίδι,  ς (ΞΞ- ΟὉ 832) κυρέω τω 
ϑέεω α. τοΐη πὰ Απάρ (ὃ οἵὴ τ. ϑὲ. ημ.) 

ἢ. Α οπὶ αἱ | ἐφϑειρεν ς. Ο (Α ἐκρενεν) 8] δασίθ ριὰ Απάδ.,. α΄ διεφϑειρ. 
Ω. Β 8133 ΑῊὯάΡ οἱ Αὐτὸ οἱ οδί χειρθς 6. 480 8} νῈ] ρυν Απάοῖχὶ Αηᾶϑ 
οοῖὰ ΑΥ οἵ οδὲ .. ς (εξ ΟὉ 852) ρσϑεῃ τῆς ὁ. τηΐῃ μὰ ἀπά οἱρ ἱχὶ Αῃὰρ 
οαἱὸ (ὁ ᾿ - 

8.. εἐἰρηκαν (14. Απὰρ -κασιν, Ο 88. εὐπαν) .. Β 8] μὰ 6“ῸΡ (δευτερος) 

ΔΥΡ ΑΥΘ οἱ οδ -κεν [αὐτῆς .. 47. δοίη! 518 Αμὰρ οἱι 



66θ4 ΑΡΟΟ. 19, ὅ. Ἡγιππὰβ ἀ6 ἀθο ἰυάϊοα ἰᾳδίο. Ναρίΐδα δρπὶ 

“105 (106), πρεσβύτεροι οἱ εἴχοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζῶα, καὶ προσεχύ. 

ψησαν τῷ ϑεῷ τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρύνῳ λέγοντες ᾿““1μὴν ἀλλη 

Ῥε 188 (156), λούϊα. Ὁ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ ϑρύνου ἐξῇλϑεν λέγουσα “4ἐνεῖτε τῷ 
ϑεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ 

Α Α Α -. 

εὐν ἢ μιχροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 6 καὶ ἥκουσα ὡς φωνὴν» ὄχλου πολλοῦ καὶ 
[4 Α ἰ ’ - Ἁ ς Ἁ .“- 3 “- 

ὡς φω;»ῇ» ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνγῃν» βροντῶν ἰσχυρῶν, 

λέγοντες “Αλληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν» ὁ παντο. 

κράτωρ. Ἷ χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξω 

αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. ἡτοίμασεν 
1.. ' - ι 
ἐ,6. ἑαυτήν, 8 καὶ ἐδόϑη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν 

ἢ Α ᾿ ’ Α ᾽ πρὶ φ [4 ΡῚ ’ Α 

καϑαρόν. τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 9 Καὶ 
, ’ ’ [ Σ᾽... - - [4 -}. 

14, 13. λεγεῖ μοι ραψον ἤπαχαριοι οἱ δὶς τὸ δεῖπνον τοῦ γαμοῦ τοῦ αἀρ- 

Δ’ ὁ. νίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι Οὗτοι οἱ λόγοι οἱ ἀληϑινοὶ τοῦ ϑεοῦ 

ὃΡ8 117 ν 

-----.-.....ὃ ΓΕ ΞΘΞΘΕΞΕΝ 

4. ἐπέσαν ας. ΑΒ" "Ὁ 8] .. ς -σον 6. Β᾽ 8] Ὁ] Απάοτοπ Αγ οἵ οδί Ϊ ὁ. πρ. 

οε εὐκ. (εικ. ς. Α΄ 8] δοσίθ μὰ ἀπάοπιη Αγ οὖ οδῖ : ς [Ξ- 6 32] δἀὰ 
καὶ 6. ποῖ Ρῖη; Β ον χ᾽) τεσσ. ς. Ο 8} Ἰοηρθ Ηὶ νρ (θῇ. δῖὴ ἔμπ 81) Β.Γ 
81] Δηάο Ατὸ οἵ οδί... ἴῃ οὐ εἰχ. τεσσ. πρεσβ. ς. Α(Β) 41 ἀδιηϊά ἰο] [1088 
ὁον 8] Απὰδ 6ὲΡ Ῥυὶ | τέσσερα οΣ. ΑΟ... ς -σαρα 6. τοΐῃ Ρ]6Γ; Β δ΄ | τῷ 
ϑρονω (6δ΄) ς. ΑΒΟ 8] ρτχὰ Δπᾶς Ατὸ οἵ δδΐ .. ς τοὺ (οσὴ Απ48) -ψοι' 
6. τηΐη αἱ να (γ ρ] Απᾶδ οἵ 

ὅ. απο (6) 6. ΑΒΟ 8] ρῃὰὶ Δηάὸ Αηᾶϑοια γάϊγ Αὐτὸ οἱ οδίξοπι ς ἐχ Ὁ. 
τοΐη σοί ρτὰ (60Ρ 8.7 8] αἱ νὰϊτγ) Αὐἀδ οἱΡ Ατϑ οἱ οδιχι (νρ Ρυὶ ἀξ) 

ϑρονου .. Β 14. ουρανου [τω ϑέω (607) ς. ΑΒΟ 8] τη (νᾳ Ἰαπάεπι 
ἀἰοῖίε «εο) .. ς τον ϑὲον (6. τηΐη Ρ] Αηάοια Αγ οἱ οδί ὁ οἵῃ καὶ 860 
ὁ. μικροῦ 6. ΑΒΩ ἃ] ἔδγοδθ νρ' 0} ΒΥΓ στὰ δοίῃ 8184. ΑἸᾺΡ οἱς Ατσὸ οἱ 

οδὶ Ρυὶ.. ς (ΞΞ-Ξ σ6Ὁ 832) ργϑϑῖῃ χαὶ 6. τοΐῃ ρῖῃ νυ ρϑῦς Δῃᾶδ 

6. ὡς ΡΥ. . 81" δὰ Απδᾶ 6ἱρ Ρυΐ οπι: 86. νρϑὰ ρμροβί φων. Ϊ ὡς 866 6.8Β 

8] ἔεγ οἵηῇ νῷ οἷο Αηάοιῃῃ Ατὸ οἱ ἐὰὶ ΤΙΟΒ ΡΥ 4]... ζη οπὶ ο. Α 13. 

λεγοντες (ΟΡ 82) ς. Β δὶ ἔογοϑϑ Απάᾶο ΤΊΟΒ΄ ἀἀνξεμέεαν. .. ς0 Πζπ -τῶν (ὁ. 

Δ 4] ρπὶ Απᾶβ, ἰΐοπι νῷ οἷο Ρυὶ αἱσοηέζεπι .. ς (60 -τας οα. αἱ ἴογε "9 
Ατὸ οἱ οδὲ (οἵ. λεγουσῆς αὖ ΑὐΑὰΡ οἷ Δ11{6γ 166) κυρίος .. 418 Απὰρ 
οτὰ [ ἡμῶν 6. Β 8] Η] νῷ ΒΥΓ 8] τὴιθ Αμάθτῃ Αγ οἱ οδί ΤΊ ἢ... ς (Ξ 
αὉ 82) μὴ οἱι 6. Α 8] τὴῦ ςορ 8] ΟΥρϑι)αὰ (Ρτὶ οἵω ὁ ϑε. ημι.) 

7. αγαλλιωμεὲν α. Α 815 Αη4δ 6ἰΡ.. ς -ὠμεϑα 6. Β ἃ] ρ]εν Απᾶδ Ατὸ εἱ 
οδὐ [ δωσομὲν ὁ. ΑἍ 11. (-σωμεν) 86. Απὰρ.. ς δωμὲν ς. Β ἃ] Ρ]6Γ Απᾶδ 
αἴθ Ατϑ οἵ ὁδί [ αὐτοι (Δεἰ μαΐγ ρμοβὲ αρνιου ΡΟ) .. 413 οτα, ᾿ 

8. λαμπῷ. καϑ. ς. α 416 πὶ ἀδπιϊὰ Ἰὰχ [1085 δὶ ΒΥ σῸὸρ δοί ἢ δγϑ 813." 
ΑΥΘ οἱ οδὲ ΡΥ αἱ, ἰΐθῃι ΟΡ 52 λα. καὶ κα. 6. Β 8135 νρϑᾶ ο(68 4 δ)ᾳ Απᾶς 
ος κα. καὶ λαμπρ. ς. πιΐῃ ρῃϊ Αηάδ οἐρ | τῶν αγ7. ἐστ. (60) ς. ΑΒ 8] 
ἴον 3δ ευτ 8] Αηδομη ΑΥϑ οἱ οδΐ Ρυΐ δ]... ς ἐστ. τ. α7. α. τηΐῃ ρῖὰ νᾷ 
(βοἀςἀὰ δᾳ οπῃ ἐστ.) οορ 

9. το... Β 16. τον. Οἶδαᾶν, 17. | οε αληϑ' 6. Α 413 δὲ ρίαν ὃ... ς οἴ οὐ 

δ. Β 8] οογίθ Ρὶ Απάοιμῃ Αγ οἱ οὐ Ϊ του ϑε. εἰσ. (6) ο. ΑΒ 8] ρ] 830 
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39. » νν ΕΣ - - 9 »- - 

εἰσίν. 10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι 
- ΑἉ - - 

αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή᾽ σύνδουλός. σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν 5 
σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ" τῷ ϑεῷ προσκύνησον. ἡ 
γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 

ν᾿ ᾿ 
11 Καὶ ἰδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 5, 

ν΄ ε [4 9 2} 9. Α , Α Ἁ 3 ’᾽ Α 

καὶ ὁ καϑημδνος ἐπ᾿ αὐτὸν καλούμδνος πιστὸς καὶ ἀληϑινος, και 

ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 12. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ 
΄ -Ξ ΑἉ ΣΝ Α Ἁ 3 - ’ ’ Υ 2 ,ὕ 12. 

πυρὸς, καὶ ἔπι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλὰ, ἔχων ὀνό- 13, 

ματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐ- 
τός, 18 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκλη- “Ἐὸ 
ται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύματα 
2 - “,} ῃ »,, “τιν : ᾿Ξ 3 ἢ 

τὰ ὃν τῷ οὐρανῷ ηκολούϑϑει αὑτῷ ἐπι ἱπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι 

βύσσινον λευκὸν καϑαρόν. 1 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐχπο- 58 

ν ΘῸΡ ΒΥΓ 8ὶ Απάῦ Αγὸ οἵ οδί Ῥεῖ... ς ε΄. τ. ϑὲε. 6. τοὶ υὐ να γ ρΗ] 
Αῃάϑ 6ἱΡ 

10. ἐπεέσα ς. Α 8] τ΄ὔαὐ Απᾶδ, ς -σὸν ο. Β (ρο6τγρ ἐνωπιο») 8] ἢ] Απὰρ εἰ Αστῷ 
εἴ οδί [ αὑτω .. Β αὑτον | τῦ ΡΥ 6. ΑΒ 8] ἔογοϑδ Απάοπιῃ Αγ οἱ οδὲ.. ς 
(609) ργαθπὶ του 6. τηΐῃ ρα | τῦ 8660 ὁ. ΑΒ 4] ἔογϑ Ὁ Απάϑ δἱρ... ς (609) 
του τῦ ς. ταῖη αὐ νὰϊγν Ρ] Απᾶς, 48. Ατο οἱ οδὲ (οεἰχῦ ρίθοτα) του νεοῦ 

11, ἐδὸν 6. ΑΒ... ς μὴ 49. εἰδ. ο. τηῖῃ οοτγίθ ρ]6γ [ἡγέωγμ. ὁ. ἃ 81 Ηἱρρϑδ2 
Απὰρ,. ς ἀνεωγμ. (Β ἀνεο7μ.) 6. Β 8] "] Οὐ Απάὰβ βἰὸ Ατϑ οἱ οδί | κα- 
λουμένος 6. Β Δ] Ιοῃρ8 ρῚ νν ῥοῦ Οτϑ ('ργϑθϑιῃ ὅ, ̓ ροϑὲ πσιστ. ροπ) Απᾶς 
[{ἶπὸ Ογρ γὶς Β΄Ί΄ογ Ῥεὶ ἃ] .. 1 οἵχ α. Α 816 νροᾶ (πο δὴ ἔι ἀοτηΐὰ 
11088 101) ἅτπὶ (Β64 δγιηθᾶ τὰβ Πα οἰ) 5164 Ηἰρρ Απάδ 6δἱΡ Αγὰ οἵ οδί 

12. φλοξ ο. Β 8] ἔετ 6830 Δττὴ ΗΙρρ’ 3 Απάδ οἱρ.. ς (αὉ90) ἴψπ ργϑθῆι ὡς 

ς. Α 8] μι τῇ αἱ γΡὶ Οσὐ πάρ Ατὸ οἵ οδὲ [γτἰπὶ ΟΥρ αἱ ] ονοματαὰ γεγρ. 
καὶ 0. γέ7ρ. Ο. Β 8] Ρ] 1830 βγγ Αηὰρ οἱο (ἰΐθσῃ δοιη: ταῖς γὰρ οἐκονο-- 
μίαις ὧν πολυώνυμος - τῇ οὐσίᾳ ἐστὲν ἀνώνυμος εἴ0) :: ατι86 Ἰϑοἰἴο 80 
οτηθηάἀδίογα Ὁ] 6 ηββίτηδ, ΠΟ ἴθι 8] ἴθγϑ .. 8] ἴθι 610 8] ονοματα γεγρ. 
(βεᾳαεδπίο ἃ 8. καὶ)... ς π ονομὼ γεγραμμένον α. Α ἃ] Ρπὰ νῷ ΔΙ Η] ΟΥ 

ΒΥ οὐἰδί Ηὶρρ Απάβ Ατῷ οἱ οδί [γἰὶ ΟΥΡ 4] (Ρτὶ δὰ πιασηιηι) 

18. βεβαμμενον .. ἃ] αἰΐᾳ Οὐ Ηϊρρ453 ἐρραντισμενον, ἰΐδτα Οτ' ἐρραμμε- 
γον κέκληται (6) 6. ΑΒ 8] ἔδσϑΞ δ ἀδσηϊὰ 11ρ 85" δ᾽ 4] (61.511) δϑίἢ 4] 
Ηἰὶρρ Ηΐοσ δἱ (Οσ. ἐκεκλητο) ... ς καλεῖταε ς. τηΐῃ οογία μὴ Απάοτῃ ΑΥΘ 
δὲ δσϑδῖ;: Ἰἔϑιῃ τοσαΐμν Β. ἀἰοῖζεν νῷ 81 [γτἷὶ Ογρ Νονβδιβθό 4] 

14. τα Β6ς 6. Α 8] ρῚ Οτἶ Αηᾶο (ἸοΡ καὶ στρατ. αὐτω ηκολ. τὰ ἐν 6[0) 
ΑΥΘ δὲ οδὲ .. ς (ᾳοῃ ςθ οἷς) οἵὰὴ 6. Β 3] τῶι Απάδ.. 82, Οτ' αὐτου | 
ἐπι 6. Β 8}16 ἃς ὕ]υν Οτοδδ Απᾶὸ Ατὸ οἱ οδὲ... ς ἴῃ ἐφ 6. Α 8] υἱ νὰϊγ 
ΡῚ Απάδ οἱρ | λευκὸν (Α δῃηῖθ βυσσ. Ροπὴ)ὴ 6. ΑΒ 8] Ρ] διὰ ἔπ 11.8δ᾽ ἀ6- 
τηϊὰ 10] 41] 5.7 8] (Θορ ὄψϑθϑίηεθ ϑρϊοπαοηπείδιι8) Απᾶς Ατοὸ οἵ οδί τοῦ ΟΥρ 
8] .. ς (ΞΞ Θὺ 82) δἀὰ καὺν 6. τηῖΐῃ τυ νρϑὰ οἰδἀά δἰίᾳ 4] Οτἵ (41101} οπὰ 
λευκ. καὶ) Αηάδ 61 ΗΐοΣ 



Ἱ, 16. 
4, 1. 

666 ΑΡΟΟ. 19,16. ΟἈγίβίαβ νὲποῖξ Ὀδδέίδι δἰπβαῦα Οὐ] ᾺΟΤΘΒ. 

, Ω , 3 - ᾽ 3 )», “α ’ 4 Ν ΕΒ: 4 ᾽ν 

ροεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἔνα ἐν αὐτῇ παταξῃ τὰ ἔϑνη καὶ αὐτο; 

"Ὁ ; αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τα δεν ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, και ς ῃ 
Ευ λων οἴνου τοῦ πλῷ τῆς ὀργῆς τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 10 χαὶ 

Νεὶ ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὺν κὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον 

-, 4. Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. 

Ἐπ 39, 11---20. 

11, 13. 

16, 14. 

΄ “ - ςἘ ΑἉ 

11 Καὶ ἴδον ἔνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔχραξεν 

φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομέγοις ἕν μεσουρα- 
’ “᾿ ’ 2 Α -. ᾿ ’ - - 8 “ γήματι ,1εῦτε συνάχϑητε εἰς τὸ δεῖπνο» τὸ μέγα τοῦ ϑεοῦ, 1δ σα 

’ 4 

φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχν- 

ρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν χαϑημέγων ἐπ᾿ αὐτῶν», καὶ σάρ- 
᾽ 4 -- 4 ’ 

κας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν τὲ καὶ μεγάλον. 
-“-΄Ά΄ΆὋ» ὼὼ -- πΦ Α ᾿Ὶ 

19 ΑΙαὶ ἴδον τὸ ϑηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρα. 

τεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πύλεμον μετὰ τοῦ καϑι- 

------ ... .-........ 

15. οξεια ς. Α αἱ οὐσία τι δὴ ἔπ ἀοιηϊὰ ἃ] οορ 4] Οσ Απάδβ [γἰπϊ 4]... 
Οὐ { 52 ργϑϑιῃ δίστομος ο. Β 4136 νρϑὰ οιοἀἀ Δα εγγν' 4] ΑπΑΡ εἷς Ατὸ 
οἵ οδΐ Ουρ αἱ [ παταξή ς. ΑΒ αἱ ρ] Οὐ Απάοπιη Ατῷ οἵ οδ... ς (-Ξ: Οὺ 
32) πατασσὴ ο. ταΐη τὴῦ (νυν [γἷπὶ ΤΊΘἢ ρογοιξίαξ ργϑθρτθββο φγοσεαι; 
ΟΥρ εαίδαὶ - ρεγοιίογεῖ, δ᾽ταὶ ον Ηΐον 41) τῆς οργῆς 6. ΑΒ 8] Ρ] νῇ 
ΟΡ ϑτῖῃ δϑῖἢ ἂτϑ 8134" ΟΥ (τ. οργ. τ. ϑιμ.) Απᾶὸ Ατα εἷ οδὲ {τἰδὲ ΤΊοἢ 

. ς (ΞΞ Ὁ 82) ργϑϑπὶ χαὺ 6. τηΐῃ πὰ δῪΡ ἃ] Απάϑ οἱ (β.Ὺ οἵῃ τῆς 0ρ7.) 
Ογρ Ρυὶ οἵ τ. ϑυμ.) 

16. Αἕ δϑίῃτο (488 οἵὴ ἐπι τὸ ἐμ. χαν Ϊ ονομὰ 6. ΑΒ 8] ρὶ Οὐ Απὰρ εἴς 
Ατὸ οἱ οδῖ.. ς (ΞΞ-Ξ 60) ῥσϑθρι το 6. τηΐῃ τ Αηπδ 

11. δον ο. ΑΒ... ς μὴ 49. εἰ. 6. πλὴ σογίθ ρον | ἐνα (86. ΘοΡ δύῃ 8.β 

νη δὶ αλλον, 88. Απάθ ενὰα αλλον) ὁ. Α 8] οοσίθ ρῖῃ νῷ 841] Απὰρ Ατσεεῖ 
οὐ Ρυὶ.. α ς, Β 8] ἔδσο" δ εγγ Απάδ Τίς | Β δ] ἴοὶ ἐκραζεν | Β αἱ 
τὴ ἐν φωνὴ Ϊ πετομένοις ς. ΑΒ ἃ] μι Δῃηάοσηπ Ατο οἱ δὲ. ς (Ξ σὺ 

532) πετωμ. 6. τη υἱ νάϊγ ρΡ] ] συναχϑῆτε ς. ΔΑΒ ἃ] Ιοῃρα }] δὶ ἴα 
1ἰμ54. δ' ἀθτηϊα ἰοἱ 8] οορ βΒυῦ ἃγθ δϑοίῃ 818. Αῃὰρ εξ (Αμᾶδϑ Ῥυΐὶ (888 
οἵἢ) Ατϑ δἱ οδῖ ρμρὶδί δ]ῖᾳ .. ς (ΞΞ ΟὉ 8:2) και συναγεσϑε ο. ταῖπι δα νροῦ 
᾿ρ8δ' ΔΥΡ Αἱ [τὸ δειπν. τὸ με. (4] πὰ Αμᾶὸ Ατὰ εὲ εδὲ τὸν δ. τὸν 
μεγαν, 816 τὸ δ. τον μεγαν) του ς. ΑΒ 8] Ρ] νᾳ (εἰ. 54 Ρ]6γ) ΟΡ ΒΥΥ δτθ 
815: δὰ ΑΠΔΡ οἱς Αὐτὸ οἱ οδἱί Ῥυὶ Τί... ς (ΞΞ- αὖ 82) το ὃ. τοι; μεγαλου 
ς. τοῖη τὴ 1ΪρΡ88᾽ 4] Αηἠᾶ 

18. ἐπ αὐτῶν Ο. Β Δ] ἔογε οἵγῃὴ Απάοιθῃ Αγ οἱ οδὲ.. ; ἐσ αὐτοὺυς 6. 

δι (:: οἵ 30, 4. αἱ ἐπ αὐτοὺς νἱχ ἤᾳποῖ) ) τὲ ὑσ 6. ΑΒ (δ) ον Με) αἱ 
ἴογϑϑὉ Απάδ οἷο Ατς οἱ οδῖ.. ς (ΞΞ, ΘὉ 82) οπι ἐς. τηΐῃ μὰ (π66 δχρσῖτι 
νῷ ο[0) καὶ (οἵῃ Β 818 818. 4.) με. τὲ ς. 8151 1ξϑὴ Β 416 513. 4ςςς (Ξ 
αν 1 82) Πα οπι τὲ 6. Α 8] ρπὶ Απάοιοῃ Ατε δἷ εδί 

19. δον ς. ΔΒ .. ς ἴμη 49. εἶδ. 6.. τηῖῃ οαγίθ μ]θν} αὐτῶν 6. Β δἱ ἴδε 
οὐ ἷὉ νν υὑἱ ναϊν οὐ Απάοιῃ Ατοὸ οἱ οδὲ Τ ΘΕ Ρχὶ"... 1} αὐτοῦ ο.ἃ 
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μένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 20 καὶ 
ἐπιάσθη τὸ ϑηρίον καὶ ὁ μετ᾽ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὸ τ 15 

τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάώ- 

θαγμα τοῦ ϑηρίου καὶ τοὺς προσχυντοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶν- 
τες ἐβλήϑησαν οἱ δύο εἰς τὴν λέμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν 
ϑείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀποχτώνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καϑῆη- "Ἐε 90, τ. 
μένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελϑούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ 
πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσϑηδαν ἐκ τῶν σαρχῶν αὐτῶν. 

ΧΧ. 

1 Καὶ ἴδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν δ 

κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 καὶ 

ἐχράτησεν τὸν δράκοντα, ὃ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν διάβολος καὶ : Ὁ ἷ ̓ὲ 
ς ἣν ΛΟ Υ 5» Ἁᾳ Ν ΝΥ ) » 3 
ὁ σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, ὃ καὶ ἔβαλεν αὑτὸν εἴς 

Ν Α ’ 3 - Φ τὴν ἀβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ 

4132} τὸν πολεμ. 6. ΑΒ 8] ἔδγϑϑο Ασϑ δὲ οδὲ .. ς (Ξ:- ΟΡ ὁ 52) οἵη τον 6. 

τηἷῃ αἱ νάϊ ΡΙ ϑὅγῃπορβ ἀπάρτι 

20. ὁ μετ αὐτοῦ (. Β 8] ρ] ΒΥΓ 8Ὶ'᾿ᾧὃ ἘΠΡΡ Απάθ Ἄρν θὲ οδὲ .. [ἢ μι. αὐτ. 
ο 6. 811 νρ 818 4: 6ὰ Κι γῃορθ Απὰρ (8 με. τουτου ο) Ργὶ .. Α 41. (0 ον 
μ. α. (οορ δἀὰ καὶ) ο, 84. οἱ μ. α. ΡΕΓβΘηΒ ψευδοπροφηταν (εῖ. ὁ με. 
αὐυτ. ὁ εἷ 4] ἴϑγ 164) [ τῇ εἰκοφε.. Βὶ τὸ γαραγμα | εβληϑήσαν .. Δ13 
Απὰρ βληϑῆησονται [ οἐ διο .. δοίμαῖ αγν οἵη Ϊ τὴν καιομένην 6. Β 
Αἱ αἱ νὰ οὔ νΥ Ρ] Απάοιμῃ Αγ δἱ οδὲ.. "ἴῃ τῆς καιομενῆς 6. Α (νῷ 

81 ἰσπῖϑ αταἀοηξδ: Ῥτὶ ἐπ ϑίαρηαπ ἰσηὶβ αταάφηξὲθ ἰσπδ., ῬΤΟΤΆ ἐπ ϑέαρηιηι 
αγάεηδ ἴρη6) ] ϑείὼ ο. ΑΒ 4] ἴογοδδ Απὰνρ Ατὸ οὲ οἂΐ .. ς (ΞΞ- ΘὉ 852) 
ΡῬσγϑδθιῃ τῷ 6. τη ρ Απάδ οἱθ 

21. εξελϑουσὴ 5. ΑΒ Ἀ] ΡῚ Απάομῃ Αγ οἵ οαὔ... ς (ΞΞ 6 82) ἐκπορεῦο- 
εψή ὁ. τη τὴῦ [σρνεα.. Αὐ ϑηριαῦ 

ΧΧ, 1. δον ο. ΑΒ... ς ἴῃ 49. εδ. ο. τι σογία ρ]6Γ  κλεὺν Ὁ. ΑΒ αἱ ρὶ 
Απᾶάσι)ι ς (ΞΞ ΘὉ 82) κλειδα ο. ταΐῃ τ Απᾶδ οἷρ Αγ οἷ οδί 

ῶ.. ο. οφ.. (αομαῖν ποη Θχρτῖ) 9 αρχ. 6. Α (814 ὁ οφ. ροδβί ἐστὸν ΡΟὨ) 
 ς τὸν οφιν τον ἀρχαιὸν 6..8 8] υἱ νὰϊγ οπη Απάοταῃ Αγ οἱ οδί Ϊ 
ὁ σατ. ς. ΑΒ δἱ ἴογοϑ ἀπᾶὰο Αεε οἵ οδὲ... ς οἵὰ ὃ ο. τοΐῃ δοσίβ ρὰὶ Απᾶδ : 

εἰρ, Ῥγϑϑίργθ Β. ἃ] ἔδσαδο δυσ δῪΡ 816 10. Απηὰρ οἱθ Ατὸ οἱ εδὶ δὰά 
ο πλανῶν τὴν οἰκουμένην ολὴν (:: 6Χ 12, 9.), ποὺ ἰΐϑι Α δ] Ῥχὰ νῇ Θ0Ρ 

81. τοῦ Δηάδ ν᾽ Αὐρ ΤΊΟἢ Ῥχοιγδε Ῥσὶ 

8. ἔκλεισεν (413 Απὰβ ἐϑδησεν) α. ΑΒ ΑἹ Ρ] νρ' Β0Υ δ:ΊΩ οἱ βυπορδ μὰ 
οἵομ Ατὸ οἵ οδῖ ρρίὶδὲ,, σ (Ξ- ΟΌ 8:) δαιὰ αὐτὸν ὁ. πιΐῃ τοῦ (000 οἶαω- 



6σ68 ΑΡΟΟ. 20, 4. Βοθατρσυπέ δὰ σορηύτχη τη11}16 ΒΩ ΠΟΓΙΏΠΙ. 

- “ Α Ρ ΜΝ, - 

πλανᾷ ἔτι τὰ ἔϑνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεὶ 
«-,1ο. λυθῆναι αὐτὸν μικρὺν χρόνο». 

- Α 4 

ῬααΤ. 4 Καὶ ἴδον ϑρόνους, καὶ ἐκάϑισαν ἐπ᾿ αὑτούς, καὶ κρίμα 
«-ὄ Ἁ ἊΝ ᾿. Α 

ἐδόϑη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελδκισμένων διὰ τὴν μαρτυ- 
- “- "- Ἁ 

ρίαν ᾿]ησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, καὶ οἴτινες οὐ προσεχύνῃ- 
Ἁ ’ 5φλ Ἁ 353 ἢ 3 πρ Α 2 Α ᾽ 

8, 9. «ἐς σα» τὸ ϑηρίον οὐδὲ τὴν εἰχύνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα 
5 Ν Ἁ ’ λγ»"» Α -. 2 -ς αν Δ᾽ », 

ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑὐτῶν᾽ καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευ- 
- - 4 -- - 

σα» μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. Ὁ οἱ "λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐχ 
φῳω 9» “- Α »" Ν ἰτὰ ε 3 ᾿ « ’ 

ἔζησαν ἄχρι τελεσϑῇ τὰ χίλια ἔτη. “Αντη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώῶτι. 

6 μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ὃν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ 
9." ’ { ’ ’ 3 “ 3 ,’ 2 55». ΨΚ 

“Ἐε 6ι, 6. ὅπι τούτων 0 δεύτερος ϑάνατος οὐχ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται 
ῳ - - Α - “ Ἁ , ’ - 

ἱερεῖς τοῦ ϑευῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλδύσουσιν μετ᾿ αὐτοῦ 
χίλια ἔτη. 

δἰξ ο8 εἴιι8) 1 ἑπανὼ αὐτου... Α ἐμμένως αὐτὸν  πλανα α. Β 8] Ρ] Απὰρ 
οἵδ Ατὸ οἵ εδῖ.. ς (ΞΞ ΟΡ 82) [μη πλανγησή ὁ. ἃ ἃ] τὴηιι Απὰδ ] ετι τὰ 
εἐϑνὴ ο. ΑΒ 8] ρ] νῷ ΒΥῚ ἃ] Απὰρ οἷς Αὔὸ οἱ οδὲ ὶς Ῥυΐ 4]... ς (-- αὐ 
52) τα εϑ»ν. ετι 6. τηῖπ τηῦ (4] ρϑὰς Απᾶδ ΤΊςἢ οἵα ἐτο) | μέτα ὁ. ΑΒ δ] 
ἴογ᾽ 8τὴ ἴα 110 85 δ (0] 8] 16 Ατρ' ΤΊΘΙ Ῥγουΐββ Ρυὶ Αρσγίηρ .. ς (000) 
ΡῬΓϑϑιῃ καὶ 6. τηΐη ρα νρϑὰ εἰθἀα δἰἰᾳ 090 4] Απάοτωσι Αγ οἷ οδὶ... δ] 
ΒγΥ με. δε [] λυϑ. αὐτὸν ο. ΑΒ 8] τὴ: ΑΥΘ οἱ οδί.. ς αὐτ. λυϑ. α6. τηΐη 
αἱ να τσ ρΡ] Απάοτρῃ ;6π νῷ ρρἰδὶ 

4. ιδον ς. ΑΒ... ς μὴ 49. εεὖ. 6. τηΐη οοΓῖθ Ρ]Ὸὸγ [ πεπελεέκεσμ. .. Α πεπο- 
λεμημενων] τὸ ϑήρ. 6. ΑΒ 8] Ρτὰ Αγ οἱ οδἰΐχε ς (Ξ- ΟὉ 532) τω ϑήριω 
ὁ. τηΐη υἱὐ νἀ γ Ρ] Απάοσμῃ Αγ οἱ σδίθοτ [ουδὲ 6. ΑΒ 8139 Ατα οἱ οδὲ.. 
ς οὔτε ο. τοΐη υἱ νὰϊΐτ Ρ] Απάοιλῃ | τὴν ειχονὰα (ς 6Ὁ΄) 6. ΑΒ 8] ραὶ 
Απαῦ (οἰδ᾽" 2) ΑΥἴϑ οἱ οδιΐχὲ,, ςθ (Ἰ16π ΟὉ 532) τὴ εὐκονε ο. τηΐῃ αἱ 

νάϊτγ Ὁ] Δπᾶδ"" οἱρ Αὐτὸ οἱ οδίθοϊωῃ [ μεξωπον (αὶ ρϑὰς νῷ τῶν μετωπῶων, 

564 Π0ὴ 1ΐ8 ΟΥ̓Ρ Υἱς Δὰρ Ῥγ͵Ϊΐ 41) 6. ΑΒ 8] ρ}] νρ (6. δίῃ ἔπ ἀοσηϊὰ 8]) 
ΒΥΓ 811: Απάοτηῃ Αγ εἵ οδὺ ΟὙρ ίς Αὔρ αἱ ..ς (Ξ- ΘὉ 52) δὰ αὐτῶν 
6. τηΐῃ τὴ ἰοἱ ρ85 οορ 4] [ τοὺ χὺ 6. ΑΒ 8] Ρ]Ὲῦ Απὰδ οἱο Ασϑ οἱ οδὶ 
εν (Πθῃ ςθ εἴ) οἵω τοῖ 6. τηΐῃ ῥρϑὰς Απάρ | χιλέα 6. ἃ 8]ὅ νδὶ ρ]υσ 
Απάοπης ς (609) ργδϑῖῃ τὰ ο. Β 8] ρ] Ασ εἕ οδΐ 

ὅ, οὐ (6. ἃ νᾳ [6ζ. δὶ ἔα 10] 11ρ85᾽ δ' 41] γὶς Αὐρ Ῥυΐ; Β 8} τῶι ἀοιηϊὰ 
Π|Ρ84᾽ οορ 841] Απάοπιπ Αγ οὲ οδί καὶ οδ» ς οὐ δὲ 6. τηΐῃ ρὲ δίῃ 8ὴΡ 
81) λοιποιε τ. νεχρ. (Β 8152 Απὰδ ανϑρωπων, δὶο Ατὑρ ΡΥ] δογεη})} οὐκ 
ἀδη88 ξτξῆ .. 8] ἔστ ϑὺ βγγ οἵῃ [ εζήσαν ς. ΑΒ Δ] Ρ] 815 νῷ 6ῸΡ 518. ΑἸΔΡ 
εἴ Ατὸ οἱ σδί Αὺμ Ρυὶ .. ς (ΞΞ: ΟὉ 32) ανεζησαν α. ταΐῃ ρΡπὶ δοίδ αἱ 
(Απάβ ἀανεστησαν) αζχρι ς. ΑΒ 8] ἔοτοῖδ Απάοιαῃ Αγ δὲ οδὲ.. ς (--Ἡ 
σὺν 832) εὡς ο. πΐῃ τη 

θ. τουτων .. 14. τουτω, ον ΗἾρρ4 τουτον]ο δευτ. ϑαν. 6. ΑΒ δ] ἴοσοϑθ 
νᾳ δὶ Ηἷὶρρ Αμάοιδῃ Αγ οἱ οδί Ρυΐ δὶ .. ς (Ξξ 6Ὁ 852) ο ϑα. ο δευτ. 
6. ἸΏΪῃ τὴ ΘΟῸΡ ΒΓ δὶ [ βασιλευσουσιν 6. Β δὶ αἱ νάϊχ ομὴπ τῷ 0} ΒΓ 



Ῥοβὲ βοϊ νιν βαΐδηϑβ, θ6]14ὑ οἵ ροσαϊίασ. ΑΡΟΟ. 90,12.0 669 

1 Καὶ ὅταν τελεσϑῇ τὰ χίλια ἔτη, λυϑήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ 
τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, ὃ καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔϑνη τὰ ἐν "εε 
ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς», τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συνα- 

ΡΥ 5 τ: ε με 
γαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος 

- ," .»» 3." 4 ,» “- - ΝΟΣ 
τῆς θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἔκυ- 

κλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημέ- "κι, 
Φ ἐπτῷ ἊΝ ἰρτε [ " γνην᾽ καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς" 10 καὶ 

- - , 

ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήϑη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ ν,. 
Α ’ 

ϑείου, ὅπου καὶ τὸ ϑηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισϑη- 
σονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

11 Καὶ ἴδον ϑρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καϑήμενον ἐπ᾽ αὖ- "ναι 
τ - τόν, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ 

ς ; 3 “-“- .Α» 3 Α Α Ν᾿ [4 Α Ά εὑρέϑη αὐτοῖς. 12. καὶ ἴδον τοὺς νεχροὺς τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς 

81 Αμάοτπῃ ΑΥο οὐ οδί Ὑὶς Αὑρ Ῥυὶ ΕὩ]ρ 8] .. ἃ -εὐουσιν Ϊ μετ αὐτου! 
.. 8116 μετα ταῦυτα | χιλεια .. Β 8] ΒΥΥ Ρ΄ϑοὴ τὰ 

7. οταν (12. οτε) τελεσϑὴ ς. Α 8] Ρ] γῇ “ΟΡ 5.7 ἃ] Απᾶοιαρ Ατν ΗΙΟΓ 
Ρυὶ δὶ .. Θ΄ μέτα ς-. Β 8] μὴ ἅστ 815 Ατο οἵ οδί 

8. τὸν μαγῶγ 6. Β δὶ υἱ νά οἴῃ Απάοτπ Αγὸ οἱ οδὲ .. 1ζ ὁπ τον ο. 
Α (Ατϑ οἱ οδίθοθ ὥσπερ πολεμάρχης ο γω. καε μα.) τον πολεμ. 6. 
ΑΒ 8] ἔδυ δ Αγ οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ- ΟὉ 82) οἵὰ τον 6. τηΐπ ρα Απάοσμῃ | 
αὐτῶν 6. ΑΒ Δ] ἔεγοϑδ,  ς (ΞΞ 6Ὁ 82) οἷ 6. τηΐῃ ρτ Αηᾶοῖοπ Αγ οἵ οδὶ 

9. ἐκυκλευσαν (6) 6. ΑΒ 8] ἔογϑῆο,, ς ἐκυκλωσαν ς. ταῖη οογίθ ρτὴ πὰ 
ΟἿΩΏ ΑΤο οἱ οδί [ αγίῶν .. Β δα καὶ τὴν πολὲν των αγέων | ἐκ τ. ουρ. 
(6017 «.Α 12. 18. Ιρ85 8] δὺρ 815 Απάϑ Ῥὺὶ Το Βὰρ... ΟὉ 82 δὰὰ 
ἀπὸ του ϑέεοῦυ ς. Β 8] ρῃῃ νροθα 600} δύτη 89 πὰρ οἱθ Ατὸ οἱ οδὺ ὙἹ]ς 

Αυρ ΤΊΟΙ᾽; οδᾶθῃ ς ὑγϑϑίῃ 6. τηΐῃ ρὴ τῷ (θῇ. δὴ ἔμ 8] το0}) ΒΥ. 8] 
Ηΐον .. ἀθπιϊὰ οτὴ ἐκ (89. απο) τ. οὐυρ... ἃ] ἐκ τ. ϑε. απὸ τ. οὐρ. γε] 
απο τ. ϑ. απὸ τ. ουρ. 

10. οπου και 6. ΑΒ.8] Ρ] νρ (6. δΔῖχ [1088 8], βοὴ ἀρσηϊὰ [0]) ΒΥ. Απᾶ8 
εἴθ Ατϑ οἱ ἐδὺ ῖὶο Αὰρ Ῥυϊ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) οἷχ καὶ ο. πιΐῃ τῶι ἀδιηϊὰ 
[0] ΟΡ 81 Αμὰρ ρρὶδβὲ α]ΐᾳ [ Τίς; Ρυὶ ρϑειιαοργορπείας 

11. υδον 6. ΑΒ... ς ἴῃ 49. εἰ. 6. ταῖπ οογέθ ρὶοϑτ | με7. λεῦκ. 6. ΑΒ 8] Ρπὶ 
νυ (ΟΡ ΒΥΓ ΙΓ Δ6[ἢ 8] Αγο οἱ οδί Αυρ Ρυὶ ἃ] .. ς (Ξ. ΟὉ 32) λειικ. μεὲγ. 
ὁ. τηΐῃ αὖ νάϊ ρ] ΕΡἢ.550 Απᾶοτηι [τἷῃι ε7 αὐτὸν ο. Β 8] ΡῚ ΕΡΒτ3 Απαᾶϑ 
οἴ Ασϑ οἷ οδὺ... 413 ἘρΡἢγ (850) Απὰρ ἐσ αὐτω... ς (ΞΞ ΘὉ 82, βοὰ 67) 

μη ἐπ αυτου (6. Α 4] προσωποι".ο. Β 8] υἱ νάττ οτλῃ ΕΡΗ Απᾶοιαῃ ΑΥΘ 
οἱ οδὲ .. ἴῃ ῥγϑθϑῖῃ τοῦ ὁ. Α | ἡ γῆ κ᾿ ὁ ουρ. 6. ΑΒ 8] ῥοῦ νῃ (οἱ. 81} 
1ἶρ88 ἀδτηΐά 81) οὺρ 8.01. 8] Απᾶοπιῃ Αγ οἱ οδί [γἰύ,, 415 10] 4] δοίῃ 
ΔῚΡ 814 ὁὅ ἘΡῺγν Αὐὑς Ρεΐ δυοίϊδᾶ πονδὶ ἡ οι. κ. ἡ γῆ 

12. ιἰδον 6. ΑΒ... ς Τὴ 49. εεδ. 6. τοΐη οογία ρΡ]6Υ | τοὺς μέ. κι τ. με. 6..ἃ 
4118 νῷ ΒΥΧ δττὰ δαί δὺρ 5135. 4 Απάοιμ Αγ οἵ Ἵδίθοια [τἰπὶ Αὰρ Ρευΐ 



6090 ΑΡΟΟ. 90,18. [πἀϊοΐυμ δὲ οχέσοιεη. Δίου β βϑουῃάλ. 

μικροὺς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλέα ἡνοίχϑησαν᾽ κὰ 
ἍΜ 8 τ. ἄλλο βιβλίον ἡτοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἑ νεχροὶ 

ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 18 χαὶ 
.,5. ἔδωχεν ἡ ϑάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ 

ὁ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεχροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρύϑησαν ἕἔχαστος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβλήϑησω 

11,8. δὲς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. Οὗτος ὁ ϑάνατος ὁ δεύτερύς ἔστιν, ἡ 
8, δι ὁ. λίμνη τοῦ πυρός. 1 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωὴς 

γεγραμμένος, ἐρληϑη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

δ] ..ς μιχροὺυς (5 τοὺς μι.) χ. μεγαλους (Β τοὺς με.) 6. (Β) 8] κἴ νὰϊγ 
ΡΪ τὰ ΟΡ «αἱ, ἰΐϑθαι τοὺς μι. χ. τοὺς μέγ. ροδί ἐστωτας 8] 8]ϊ1ᾳ ΜεΙἢ (ἀρ 
ῬΠοῖ) Ατϑ οἱ οδί (:: ἢΐο ογᾷο Ἵοηῃἤογιηδῖυϑ δὰ 11, 18. 18, 16. 19, ὅ 
εἴ 18. ᾳυϊθυδ 1]. Ἰαοιΐο ποι Ποῖ) .. 415 οὔχ [ ἐστωτας (41δ ΜοΙἢ Απάς 
Ατε εἵ οδῖ μοϑῖ νέχρ. ροῃ; 813 υρεθᾶ ογη) ἐνωπ. τ. θρονοι;.. Αὐρ Ρή 

οἵη ! ϑρονοι' 6. ΑΒ ἃ] μ}] τῷ Υἱῷ ΦῸΡ ΒΥ1 δὶ ἴθσε οἵῃιὶ Απᾶῦ ΑΥΘ οἱ οδί 
Ατοῦ (Δυειποναὶ ἐλγονὶ ἀοπιῖπ, Ῥτοτα ἐγ. ἀεἷ) .. ς ϑέου (. νηΐῃ ταῦ 8198 
Απᾶδ 6ἐρΡ | ηνοιχϑῆησ. ς. ΑΒ δαἰῖ Απάς ΑΥὀ οἱ οδὶ (Απὰρ ηγνοιγήῆσαν, αἱ 
τὴ ηνοίξαν, 815 ηνοιξεν) ..ς (ΞΞ- ΟὉ 52) ηνεωχϑησ. (8] ἀνεωχϑ'.) ες. πιΐη 
Ρῃ Αηὰδ [ αλλο βιβλ. ος. ΑΒ ἃ] ἴογεἶδ τὰ νῷ ΒΥΥ ΟΡ 8] Αηᾶοζος Αγο οἱ 
οδἱ Ῥυΐ δ] .. ς (ΞΞ ΟὉ 82) βι. αλλο 6. ταΐῃ ὑπι [ ηνοιχϑή ς. ἃ 415 Απὰδ 

᾿(Ρ ἡνοιγη) Ατϑ οἵ οδῖ .. ς ηγεωχϑῆ ὃ. Β 8] υἱὐ νά γ ρὶ Απάδ (εἰ, ἀνεωχϑ. 
165) 

18. γε. τοὺς ἐν αὐτή ς. ΑΒ 4125 τὴ νῷ ΒΓ ΟΡ 8] Μοίβ 795 Απάᾶς Αγο εἰ 
οδί [εἰμὶ (προγί. φιοδ ἐπ δὲ δαδιδ) 4] .. ς (ΞΞ- ΟὉ 852) τοὺς εν α. γέ. ς. 
τοῖη ρῃ Απάδ οἱρ Ῥσγοτὴ (φμοβ ρέπεϑ 86 λαδεδαΐ πιογίι05) ἐδωκαν ς, Β 8] 
ἔοτϑ οἵὴ ΥΥ υὐ νάϊγ οἵη ΜοΙΠ 953 Αῃάοπῃ Αγ οἱ οδι [τἰθΐ Αὐὑρ Ρτὶ 
Δ] .. Τὴ ἐδωχὲν ο. Α 412} νεκρ. τοὺς (Β τοις) ε. αὑτοῖς (6. ΑΒ 8] ἔσο 
νυν οἷς ΜεδίΤ9Σ Απὰρ οἷ Ατὸ οἱ οδί [χἰ δὲ Ατρ ῬΥΪ ἃ] (Ἰγἰπὶ Αὐρ φιοϑ τπ 
86 Παδεδαπί).. ς (ΞΞ 6 82) τ. ἐν αὐτ. νεχρ. ὁ. τηῖΐῃ Ρ Απάβ [αὐτῶν 

. Β 8118. Απὰρ οἱδ αὐτου; 

14. ο ϑαν. ο δευτ. ἐστ. ο. ΑΒ 8] ρὶ δῖὰ ἴα [0] 1085 8] ΒΥΥ 81] Απᾶδ (Απὰδ 
ο ϑα. δευ. ἐστ., Απὰρ ο ϑα. ἐστ. ο δε.) Ἄτα οἱ οδῖ (ἰἴεπὶ 415 νρϑᾶ δὴν 

814 10. βρᾷ ἐστιν δΔηῖθ ὁ ϑα. Ροῃ) .. ς (ΞΞ ΟὉ 82, βοὰ 67) ἐστ. ὁ δε. 
ϑαν. ς. τηῖπ τὴ 1ρ8" [ἡ λιμν. τ. πυρ. 5. ΑΒ 8] ΡΪ νυ ρῥζὰ (ἔα 11 ρ8δ" ΑἹ 
δίαρσπιπι ἱρσπΐθ, Ατὰ Αἱ ἴπ δία. ἴση.) 1084. δία. εἰ ἔρπ., αἱ ἱρηἶδθ) Ἠΐρρ"": 
ἈπΟΟΤΩΒ Αγὸ οἱ οδί [τἶπὸὶ ῊῸΪΡ αἱ... ς (ΞΞ 6» ὁ 52) οτὰ 6. τηΐῃ τὰ νρϑᾶ 
ἈΤΤῚ 80Θ.. 813 Ο0Ρ 513 Ῥτὶ Ῥσοιηΐββ οπὶ Ουτος πδᾳ συρος 

1δ. τὴ βιβλω ς. α αἱ αἱ να Ρ] Απὰδ οἐὲρ.. Οὐ" τῷ βιβλιὼ ς. Β δ] ρπὶ 
Απᾶς Ασὸ οἵ οδὶ 



Χοταςν εν κπ παττν, τὰντε Ἤσοτιαδοσο τ." τ ς, ἥν 

1 Ἀεὶ ἴνμη ταρεσνν χαστσν χα “Ἴ ΠΥ . τω τριᾶτει. αρ- Ὅ- κα τὶ 

ρανὸς πὶ 1 πμαιεὶ -ἰ παῖε πα - ἱεῶρεατπε πες ἀπττν τι -ο τς 

2. χσὶ τὸν τταπ τσ στὰς Ἐαναντιει, τε αν τὰν ἘΓΕΥΟΤΙΚ ΡΝ δΤΕ πὴ Δ ως 

ἔχ τὸς ᾿ἀπσιη ἐππ πῆρ ἔΞῖρ τοθιμετιε" α ὦ. τα" ταεανσϑν- 

μεστν τὰ τὴ τι: Ξ χς τασιτιε ἴραστ: βειτ.-- ἕς ΣῈ ἔτν- 

τος ὡὩ;ατι-: ἵΜμπ τ ὑξσ: πῖρ ἥπν ἀστσῖς πὸ ἐ κπκεν. τῖς “Ὃ «αὖ 

σχηναῦσξε σε ἘΠΈΒΗ. κει. Ἐπ» ..«(.-- σαντα “τορπτιεῖ. τς στοὺς Ὁ.“ Ὁ 

ϑεῶς ὧδε εχτῶν ττίς ΕΥΊΩΡ της. ὁ κα ΞΞαξνα κ Ἔβας τῆς 

δάχρενα 5:2 τῶν (δῖ εὐλαῶν ἐτιίταν. ὅς ὁ ἐανέξι; τς ᾿ξ ἐξ ὧν κ 

οἵἴτε περώτ; αὔτ περι 1 απ πσι; τὰκ ὅταδε ἐπὶ ἐξ τὰ τα 

ΧΤΙΕ τ κδὧρον " «4. τ π δ΄ τω «. το 'ππε μεσ πχγιάνχ, τ κς 

Οὖ ὃς -ὅὲν : 1 δ' 2161 διῶ δ-τ τ 5: Ὥσε δύεω ἘΠ Ὁ ππτ  Ἐ δι Ὑ πὲ 

{πἴ|πῷ κἱ τ - παρα. α. πεπαῦε. :. τᾶᾷσι πὶ δ. πὰκ ἐ(Ὁ ᾿Ξ ΣΕΣ οὐλὰς 
τ ἃἱ 

2. ταὶ ε. ΑΒ δὲ ζε δην ὥξαπρϊ τὸ. ἃ. ΜῈ Ἐπ ΔΙΉΝΤΑΣ κρετὰ, ἀτῈ ὑκῖδὲ ἢ γλὲ 

οδδ λτᾳ ες ἐπ ἔκῦσο ἃ πὰὰἰς . - --- (σὰ ὩΣ, κάινξ γὼ «ὧὐστνὶὰΚ- τ. πὶ ἀπ 
νεοΐ εεοὐδὲ πὶ ᾿χα τέ τῷ δ᾽, (δῶν ἐ Δ: : εοὖ. «. πεῖα ἐεξῖε χες (. λὰ 
4] ρὲ δαὶ ἀεπειά τῶι δὲ ὅτε δι5:. ἌΣΤΒΡΕΣ δὶ μρᾶτ ἐτας ς .--ἰτὰλ δὰ δαῖὲ 
ξπν Ἰδὲ. ε. ποῖα πα τχοὶ ετοῦὲ πιὰ κὺρ δσυκεῖϊΐ πὰς δὶ κα τ. ὀίγ. ἂζῳ ς. 
ϑὲ. ε. Δα αἴ κα τε μ: λκὰξ ετὸ ἅτε εἴ εδ: μρὶ33.. ς- --ἪἜ δ δς ἂπτῃὦ 
τ. ὃ. ἐκ τ. φΦεφ. ε- παῖα ἀξττε ὕδκ 3152 Ατι 5 

8. θροτοι ε. 13. τῷ διιιβεδ πᾷ και λὰς Διαὺ .. ς δΦιψάνοι ὁ. αὶ αἱ 
ΡΙε τν γνὶ κάρα ες εἰ εδὲ Τπεὶ Ρεῖ (δεβ, ἀσο: ὁ. καὶ ΙΝ τ δὺρ 
δγι δοιμίε 21 Αμὰρ εἰς Ατε εἴ εδὲ Δὰν Ριεὶ αἱ... ς κΞΞ Ὁ ὅδ. εὐ (ἰδ) 
[πὶ λαοε ε. Δ αἱ μι δεἱ Δπὰ [εἶδε «εἰ ἀϊ εὐὰῤ κε. αὖτ. ἐτξ΄ ὡς ΔᾺ αἱ 
ετεῖν νᾷ εγζκ Ατε εἴ εδὲ [πτἴἰτὲ τ. ς Κἰ-- ΟἿ ὃς ἐϑ9. ἐδτ. μὲ. αἰ τι τς 
τηΐῃ πὶ νάϊτ ρΡὶ ἐορ δὶ ἀπάσπιπ λὺνρ Ρτὶ  αἰτων ϑὲος τς ἃ τὰ 4.1 (δὰ 
ἄειμδ) [τἴῶὶ Δ'πὉ δἱ.. ς 49. ϑε. (12. δΔἀὴ νὴ αἰτῶν «. υαἱὰ αἱ τὰὐϊτ μιὰ 
νν δὶίᾳ ἀπάδ., (5 ες. Β 4155 ἕὸμρ δϑ 81" δηὲρ εἰς δὰ οἱ αἱ μμ δὶ 
4114 

4. ο ϑέὲος ες. Α δἱ εετῖε μὰ νῃ 8,6] Αβὰρ Αυκ "τὶ δὶ .. (ἐδ δὲ ἀν. νὰ τ. 
Β 83 (ἐχ πὲ5 Β [10 (εγα εἐξαλ. απ αἰτῶν, ἰΐοιι Δὲ οανὶεεὶδ εἰ’. τ. ὠφὃ,. 

(ἰνπ.} δῸΡ δ.ζτ ἄστω δοίἢ δὲχγ 8|3. 5: Απεὲδ οἱ Αἴ οἱ ἐδὶ ἐνέβην, ὅδ Δ μλλν) 
απο 6. Β 8] πὶ νὰϊτ ρηΐη (να [εἶηὶ Ῥγὶ δὶ πιὺ α«ἀ) Απάνϊν ΑΥῷ οἱ (δ .. 
1 ἐξ ὁ. α ([ο] εα, Ατωῦ ἀε) | οτι ο. Β δὶ υἱ νὰϊν οἵ νᾷ (θὲ. εἰδιυ ιὶ 

101} “ΟΡ 5.0Γ Ἀ] πὰ Απάοιρῃ Ατὸ οἱ οδὲ [οἰδὶ Αὐς ὕγοιι βεὶ «. ἴων ὁδὶ 
6. Α 818: (8 ἔμ Ἰὰχ ᾿ἶρδα δἱ φυαδὴ) ] ἀπηλϑαν ὁ. Α .. 8 -ϑὸν αὶ πὶ μι] 
Απάϑ οἷρ .. Β 8115 Αμάο Ατϑ οἱ οδὲ -θὲεν 



Ἐς 43, 10. 
5. 00 8 17 

19, Ὁ. 22, 6. 

26, 11. 
48, 18, οἷς 

8. οἱς 

φ'͵ 15. 

40, 10. 
40, 14. 

67ὲ ΑΡΟΟ. 91, 5. Βομονϑίῖο τού οὐηηΐασα. Βϑϑέϊ οἵ πηϊβοτί. 

ἀπῆλϑων. ὃ καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ ϑοόνῳ ᾿]δοὺ καινὰ 

ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀλη: 
,».. 5 - ’ , 9. » 5 Υῳ νιν 

ϑινοι δίσι». Ὁ καὶ εἶπεν μοι Γέγοναν. ἐγὼ διβοτο ἄλφα καὶ τὸ 

ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω αὑτῷ ἐκ τῆς πηγῆς 

τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. ἴ ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ 
Υ 2 - Α Ἁ ),.Ἁ4 Ψ εὔ - , - Α 

ἔσομαι αὐτῷ ϑεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι νἱός. ὃ τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ 
’ὔ - 4 

ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμα- 
κοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν 

- , - , ν Α , σ» ε ’ « , 

τῇ ἁιμνῃ τῇ καιομένῃ πυρι καὶ ϑείῳ, ὁ ἔστιν ο ϑάνατος 0 δευτερος. 

ὅ. τω ϑρονὼ ς. ΑΒ 8] ἔεγϑδ Απᾶρ οἵ (8 εν τω 90.) Ατα οἷ εδὲ... ς (ΞΞ 
αὖ 82) του; -νου ς. πηΐπ τὴν [Α (ΒΥΣ 8ρ Υ 50) καὶ ἐδου [ και. ποι. πα. 
᾿ς. Α δ]ὅ νᾳ (οορ ποι. κ. π.) τὶ ΑῸρ ΡΥ δ] ..ἕ Β δὶ ῥβτχ ὅγγ Αηὰς ΑΥγὸ 
οἱ οδὶ πα. κα. ποι... ς και. πα. ποι. ο. τη Ρῖὼ νν δ]ῖᾳ υὐ νὰϊν Απάᾶ 

οἷρ [λὲγει ς. ΑΒ 8] τὴ δ [0] ἃ] ΒύΎ δῚὃ" [γἰπὶ (ἀΐχσὲξ ἀοπιΐπει Οπιηΐα 
δογῖδε, φιοπίαπι) Αἱ .. ς (6 Ὁ00) δΔἀὰ μοι ο. τηΐῃ αἱ να τ ρΡὶ νρϑά ἢ αἱ 
ΟΡ δεῖ ἃ] Αὐυᾶάοτιῃ Ατὸ οἱ οδί ΤΊ ἃ] | πι. κ' αληϑ. α. ΑΒ᾽ 8] ρῃ τρ 
ΑΥ̓́Τ (ΟΡ Δ6ίἢ Δ1Ρ 818. 4.100 ΑΤο οἱ οδί [τἰδἴὲ 4]... ς {-- ΟΡ 52) αά. κ. π:. 
ς. τηΐῃ υἱ ναϊν Ρ] νν αἱΐᾳ υἱ νὰ Απᾶάοα ῬῬγχβοίθσθδ Β 6] μην}: 
ΑΥΘ οἱ οδἱ δαα τοι; ϑεοιυ,, ἰΐθτη 8] ἀπᾶθ δῖ ροϑβὲ εἰσ. βὴ 

6. γεγοναν (-νασι 88.) ἐγω ει. τὸ ο. Α 88. [τἰΒὲ ()αεία διπῖ: Βος ἰδηϊυπι 
δδογι δῦβᾳ 844)... 8}10 βγύ Απᾶάδ Ατὸ οἱ οδὲ γέγογα ἐγζω το, Αἱ ἔοτοϑ 
ΑὐΑ͂Ρ οἷο γεγονα τὸ (6΄ ; ἰΐοια α΄ γεγογαν᾽ ἐγὼ το)... Δύτῃ δΓΡ γέ- 
γογεν" ἐγω το, Ἰἰὰχ οορ 5135 ὙἹΘΟΗ ἐγὼ ξεμε τὸ, δΔ.Θ ἐγὼ το, 839. 8119: 
γέγονα ἐγὼ εἰμυν το .. ς γέγονε. ἐγὼ ἔεμε τὸ 6. ταῖῃ πὶ νῷ Ῥεὶ [αλφα 

6. ΑΒ αἱ Απάᾶς. ς ἃ 6. τη πἱ ναΐγ ὑ] Απὰδ δἱρΡ Ασο δὲ οδί. [πὶ 

Ἧς. οἱ (6,0 νε μρίαι} ἡ οἷ τὸ .. 8] ἔοτοἱθ Ατὸ οἱ οδὲ οἵὴ αὐτῶ ἐ. Β 4] 

ἴον οἷ Απάᾶς Ατο οἱ οδὲ... ς (ΞΞ αν 52) [ἢ τὴ ὁ. Α 8] οοσίθ ρηὶ Απᾶβϑ 
δἱΡ [Α 818: οτὴ τῆς πηγῆς (815 δαπῖα δωσω Ροῃ) 

Ἵ. χληρονομησεε 6. Α ἃ] οοτίο ῥῖὴ νν ἴδ οσηὴῆ Απᾶδ δὲρ ΟυὙρ Τενί ΕἸΪς 
ΤΊΟΒ ΡΥΪ 4]... 6δ΄ δωσὼω αὐτῶ 6. Β 4135 5]410.. (813. δω. αὖτ. ταῦτ. και 
κληρ. ταὔτ.) Αηᾶς Ατϑ οἱ οδῖ (:: νᾶϊν δὰ 8, 21. οογσγβοΐατη πδὶ Ἰϑοῖ ποθὴ 
βαοῖ; πες τηδρὶβ βιοὶ 2, 7 οἱ 17.) ] ταυταὰ ὁ. ΑΒ 8] Ρὶ νν Ρὴ ὑρεξτ εἰδὶ 

. φ(Ξ αὐ 82) παντα ς. ἰοδϑὲ ρϑῦς (δῦ ταῦτ. παντ) [ αὐτω ..α 
αὐτῶν α οτὰ αὐτὸς | υἱὸς ς. ΑΒ 8] ἔθτο ον Απᾶοιηὴ Ατὸ αἱ οδί.. ς ργϑϑιη 
ὁ ο. τπιΐῃ αὐ νἀ γ ρτὴ 

8. τοις δὲ δειλ. 6. ΑΒ 8] Ρ]Ὶ Απάοττῃ Αγ οὐ οδὲ.. ς (ΞΞΟὉ 3,2) δειλ. δὲ 
6. τηΐη τὴῦ | απιστοιὺς 6. Α 8] αὐ να ἐγ ργὴ τῇ νῷ ΘῸΡ ΔΥΠῚ 819 85]8. Απὰϑ 
Τοχί Ῥεὶ ΕἸΠῈ δἱ .. ἀν᾽ 52 δὰ καὶ ἀμαρτωλοις 6. Β 6] Ρ] 1880 ΒΥΥ ΔΓΡ 
8110: ({ἰοπαῖ: ΟΥἾ880 καὶ) Απὰρ οἱ Αγ οἵ οδῖ [ἰ φαρμάκοις (ραββίτη δὶ 
φαρμάκοις αἱ Απά6) ς. ΑΒ 8] Ρ] Αηάοτηῃ Αγὸ δὲ οδὲ.. ς -κεύυσι 6. τηΐῃ 
τοῦ [ ψευδέσιν .. Α ψευσταις [ὁ ϑα. ο δευτ. ο. ΑΒ ΡΙ νᾷ 8.017 αἱ 
Απάᾶς͵, ἰΐθτ οὔλΐβ80 ὅ ῥυΐοσο 8] ρϑῦς Αγ οὲ οδὲ.. ς (ΞΞἨ 6 82) δευτ. 
ϑαν. ς. τηῖῃ Τὴ! σΟΡ 8] ΑΠΔΡ οἱ ὑσγαθιίδδο ὁ Απὰᾶϑ 



ΡΟ Β86 ἃ 6Ὲ} βρῆ οῦ 686]68{18. ἊΡΟΟ, 21,18 δ78 

1 
, ’ ε ᾿ - » 3 ’ Σὰ οτἢ ’ 3 

φιάλας γεμούσας ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ 
ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νυμφὴν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίον. 19,1... 

3 ν΄ 17,3. 
10 καὶ ἀπήνεγκέν μὲ ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ "Ἐπ ,, 5. 
" , Α ’ , ε»ἤὕἵ͵ ς “λ ’ 2 - 
ἔδειξεν μοι τὴν πολιν τὴν ἀγίαν ]Περουσαλῆμ καταβαίνουσαν ἔκ τοῦ 5. 

ἢ - - - ͵ Μ “. ες 
οὐρανοῦ ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ" ὁ φωστὴρ 

Ὑ. Ὅ σ᾽ , : [4 « , » , 

αὐτῆς ὅμοιος λίϑῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίϑῳ ἰἄάσπιδι κρυσταλλίζοντι" "Ἐπ, 8. 
ἣ Ὁ Α ᾿ “- 4 Ε 

12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ 
Ἁ - - Α 

ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, 

ἄ ἐστιν ὀνόματα. τῶν. δώδεκα φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 1ὃ ἀπὸ ανα- 

...1 4 “- ν 2 - 

9 Καὶ ἤλϑεν εἷς ἐκ τῶν ὅπτα ἀγγέλων τῶν ἐχύντω» τὰς ἑπτὰ 15. 

9. ηλϑὲν ς. ΑΒ 8] Η] νῇ (εἴ. δὰ ἔπ 41 ρΡ]) ΘῸρΡ βὺσ ἃ] Αηάοϊημ Αγσϑ οἔ οδέ 

Ριυϊ.. ς (Ξ 6Ὁ 82) δἀὰ προς με α. τηΐῃ τὰ 1ὶρ85: ΑΥΥ δγτὰ 816 | εἰς ἐκ 

6. ΑΒ 8] ἔδγοδθ νῷ ΒΥΥ ΟΡ 8] τὴῦ Αηάᾶδ Ατὸ οἱ οδῖ Ρυὶ... ς (ΞΞ αὉ Τ᾽ 52) 
οπὴ ἐκ ὁ. τηΐη ὁθγίθ τὰ Απᾶϑ 6ἱρ [ γέμουσας 6. Β΄ 815 οὐ ρΡΙὺν ΑἸᾺΡ ἰδ 
Ατϑ οἱ οδῖ, ᾿ἰΐεω ς τας γέμ. 6. τη ρα Απαϑ (8. ἐχουσας) .. Μὴ τῶν 

γεμοντων 6.Α 12. | ἑπτὰ πλὴηγ. ο. Β 8}}5 οἵ ῥΙυν Απάὰς Αχϑ οἵ οδῖ.. 
ς (609) [ἢ ῥτϑθῖῃ των ὁ. Α 8] σδαυΐθ ρῖὴ Απάβδ 6ἰΡ| τ. νυμῳ τ. γυν. τ. 

ὡυν. (:: αυδὲ Ιοοἴδο ῥγορίοσ. νυμφὴην πὰρ υὖὐ γἀθαίΐαγ ροβίίατη ργΔΘ 

᾿ Πα δὰ τηυϊδηάυτῃ ἰοχίθτη οχοϊδθδὶ) ο. ἃ 88. 8ὅ. 88. νρ ΟΡ ΒΥΓ 

αΥϑ δϑῖΒ Απᾶδ Οὐρ Ρεὶ δἱ .. Θ΄ 49. τ. γυν. (412 δΔἀὰ καὶ) τ. νυμφ. τ. 
αρν. 6. Β 4136 ΔΥΡ Ατὰ οἷ οδῖ ..ς τ. γυμφ. τ. αρ». τ. γυν. 6. τοῖῃ ἈΓῺ 

1ϊρ8δὅ᾽ 5] Απάβ οἰρ.. αὉ΄ τ. γυν. τ. αρν. 6. νροοά ΤΙΟΒῖ; ἰΐοτα ἀθτηϊὰ 
Αρτίηρ τ΄ νιμφ. τ. ἀρν. 

10. ἐπ ας. Β 8] υἱ νὰϊΐτ οχὴρ Απάοιμῃ Αγοὸ οἱ οδί.. 1. ἐσ ὁ..ΑἍ (:: δ Μι 

21, ὅ. ΡΓῸ ἐπι ορϑρον ὭΘΙΩΟ ἐπ ΟΡ. βοχί ρβίῦ; ἴῃς δοσγίθ 80] ἃ ἀ!ἘΠ40) | 
τὴν αγιαν ο. ΑΒ 8] ἔογοϑϑ νῷ ΒΥΥ ΟΟΡ ΔΙΓ δϑί 815 Ασο οἱ οδὲ Ουρ Ρεΐ 
8]... ς (ΞΞ6Ὁ 52) Ργϑϑῖῃ τὴν μεγαλὴν Ἂς. ταῖῃ ρζὴ 8184 Απὰρ (ἰϊθτηδ οἷς 
τ. μὲγ. καὶ α7.})} ἔκ ΡΥ .- δ1δ νοὶ] ρ]υγ Απάθ απο | εκ β86ς (6) 6. Β δ] 
ΡΙυ829 Απὰθ Ατὸ εἱ ἐδ... ς ἢ απὸ ο. Α 8] οοτγία ὕτὰ (νῷ Ῥεὶ 81) Απάϑ 
εἱρ (νρ ἃ Ηΐϊοσ 413 οἵὰ ε. σ. ϑὲε.) 

11..Α οπὶ ἐχ. τ. δο. τ. ϑε. [ὁ φωστ. ς. ΑΒ 8] ἔεγοϑδθ δὼ ἤν 11ρ85᾽ ἴοὶ 4] 
8|8.4. (Βγγ ὡς φωστ., Φ0Ρ ὁ φω. δὲ) Απαὸ Το 4] πιὰ... ς (ΞΞ Ὁ 832) 
ΡΥϑθτα καε ὁ. τηΐῃ αὖ γα ν᾽ ρῃὶ νρϑᾶὰ οὐθάά δἰίᾳ. οί 4] Απὰϑ δἱρ (αἴθγα 
Ρτάθιη ἐν ἢ ἡ γυνὴ τοῦ ἀρνίου ἦ ἄνω ἱερουσαλὴμ ὑπὸ ϑεοῦ κοσμηϑή- 
σεται καὶ δοξασϑησεται) Ατο οἱ οδί Ρτὶ [ὡς λιϑω .. κ]8 8515 Απὰρ οἵ 

12. ἐχουσὰ ἈΥ 6. ΑΒ 8] ἔογοῖὉ Απάοτῃ (β6ἀ8 οἱΡ αἀὰ τε)... ς (ΞΞ ΟὉ Κ.2) 

-σαν τε 6. ταῖῃ Ρμπὶ Αἴ οἱ οδίἐχουσα 866 6. ΑΒ δὶ ἔδγοϑθ Απάϑ (ρσϑϑηλ 

καὶ ἢ οἴὉ (ΑΠΑΡ καὶ δῖμ6ε ἐχ.)... ς (ΞΞ 6" 52) -σαν ὁ. τοῖῃ μὰ Ατὸ οἱ 
οδὲ | καὶ ἐπι τ. πυ. αγ77)5. δωδ. ο. Β 8] αἱ νὰϊτ ογηῃρῃ Υν Ρ]6 7 (δ: ἃ] Ρυὶ 
[1πνἱῖο οοτωπ] απριῖοβ ΤῸ ἀπρεῖοϑ) Απάοππ Αγ δὲ οδΐ ἀπ Τίοῃ.. 
Τ᾿ οπὶ 6. Α ἔπ 8] ΒΥΓ (:: 8 δωδ, δὰ δωδ. ἰτϑηδὶ} πη) [ ὀνόματα 866 (6. 

Β 8116 Αηάὸ Ατε οἵ οδῖ (θὰ ἴῃ ρυδθιη 880 τὰ ὁ. Α 8] ἔδγϑ 0) ̓ ζθιια 

Υ ΟΟΡ ΒΓ Δ] .. ς οΟἵὰ 6. τηΐῃ δεῖμα (πος ἅ ἐστ. Ἔχργὶ μι) ἃ] Απὰϑ εἰ 
ΤΙὝΙΒΟΗΕΝΌΟΕΒΡ. Ν. Τ'. ΕΑ]. 7. 488 



6414 ΑΡΟΟ. 2], 14. Νονδὸ υγῦϊα ἀποάδοίϊπι ροτίδο 

τολῶν» πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου 
πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 14 καὶ τὸ τεῖχος 
τῆς πύλεως ἔχων ϑεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνύ- 

Ἐκ, 8. ματὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίουι 1Ὁ᾽ καὶ ὁ λαλὼν μετ᾽ 
ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ 

Ἔκ 41, 3:. τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετρά. 
ὡς - »- Ἁ ν" 7 

γωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέ. 
, “- Ἁ ; 

τρησεὲν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δεκαδύο χιλιάδων᾽ τὺ 
2 Α . ε. ; 

μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 11 καὶ ἐμέ. 
τρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν κεσσεράχοντα τεσσάρων πηχῶν, 

’ ἢ , “΄» ᾽ “. 7 ς« 5» ,᾿ - 
ὝΖΔοΙι 3, δ. μότρο» ἀγνϑρώπονυν, ὁ ἐστιν ἀγγέλου. 18 καὶ ἣν ἡ ἐνδόμησις τοῦ 

Ῥεῖ | υεων (418 οἵη, 82. Αηάδ οἐρΡ του) 6. ΑΒ δὶ ἔθγϑϑο ἀπὰς Αὔσζϑ εἑ οδί 
..« ς᾿ ΡἈγϑϑῖὴ τῶν (ὁ. τοΐῃ ΟΟΥΐΘ ΡΠ : 

18. ἀπὸ ς. ΑΒ 8] ρΡὶ Απάοτοι Αγο οἱ οδὲ... ς [ΞΞ- Ο᾽ 532] ασε 6. πιΐῃ πιὰ 
αἀνατολὼν 6. Β 8] ἔεγοῦθ Απᾶὰο Ατὸ οἱ οδὲ.. ς (Ξ- ΟὉ 852) [μη --λῆς 6. 
Α τῆΐη ρπὶ Απάδ οἱρ Ϊ χαὲ ἴθσ ὁ. ΑΒ 8] ρὶ νᾷ (θζ. δῖωὼ 8] χῃ}}) ΘῸΡ 8}Γ 

ΔΥΙΩ ΤΙ 515 (δ ρτίπι 106 ὁ.) ἀπάδ Ατϑ οἱ οδὲ Ηΐοσ... ς (ΞΞ ΟΝ ̓  8:) 
οἵὰ 6. τηΐῃ τὴ [ἃ ἀοτιϊα ἰοἱ 1ΐρ85 4] Απάδ οἱρ Ῥυξ Τίς | νοτοι;, ἴὰπ| 
δυσμων.. Αἰ ἀτίῃ δυσμ., τη νοτου 

14. ἐχὼν ᾿ς. ΑΒ 82. ΔΙ. ς μη 49. ἐχον ο6. τηΐῃ ρ]ασἦἶἐσ αὐτῶν ο. ΑΒ δὶ ρὶ 
νροά 0Ρ ΒγΧ7 ἃ] Αὐάοτοῃ Ατο οἱ οδί Ρυΐ ΤΊοι.. ς (ΞΞ 6 52) ἐν αντοις 

ὁ. ταΐῃ πὰ να (οἴ. δῖα ἴὰ ᾿ἰρ88 10] ἀδῃιίὰ 4}) [ δωδ. 866. 6. ΑΒ αἱ ἔδγοδ' 
(413 δεκαδυο, Β 4] αὐΐᾳιια ιβ΄) νῷ ΒΥΤ δύσι δΔὺΡ 8516 Απάοζομ Αγ αἱ ολἱ 
.««. ς (ΞΞ6Ὁ 82) οἵὰ ς. ταΐῃ τὰ ᾿ἐρ556᾽ δοίἢ οὸρ (ρϑσᾷξ ονορεοδΡ 5813- Ῥυὶΐ Τίοἢ 

1δ. μέτρον ς. ΑΒ 8] Ρ] Υῇ ΒΥΤ ΔΘ[ἢ δΔὲΡ 813." Απὰρ οἱο Ασα εἰ οδὲ (τί 
ατιιαΐποηι ἀὐγεαηι αὐ πιεηϑεγαηι, ἐξ 66) .. ς (ΞΞ ΟΡ 52) οἵἷκ 6. τηΐῃ τὴ 

ΘΟΡ 8] Απὰβ | 8 μετρησει ] Β δὶ ρῃὶ οἵ κχ. τὸ τειχ. αὖτ. 

106. οσον και (καε 6. Α ἃ] ρπὶ νῷ 600 Βυγ Ῥυὶΐ Ηΐοσ, Θ000 ς, Βὶ ἃ] ἔοσγαοϑ 
Απάοπιῃ Αγρ οὲ οδί) 6. ΑΒ ἃ] ρὶ βὺγ δἱ Απάοτηπ Αγ οἱ οδὲ .. ς (Ξ-- αὉ 
32) ὑγϑϑῖὴ τοσοῦτον ἔστιν 6. τηΐῃ τὰ νῷ (ἰΐθιη οοΡ 41 αἰ νάϊ) Ῥεὶ | 

τω καλαμω... 418 Απάοτηπ ργμθ ἐν ς (ποη ςΘ οἱο) ἐσε σταδίων «6. 
τοΐῃ αἱ να τ ρδὰς Αηάδ οἱρ οοῃΐγϑ ΑΒ δἱ ρὶ ἀπὰς Ασϑ οἱ οδί | δεκαδιο 
(:: ΑΙ Ὁ 1 ταὶ ρϑπ0) ς. 4130 οἱ ραν Απηάξ.. ς μη δωδεκχα 6. Α 8] σατο 
Ρῖὴ Απάβ δἰ Ατσϑ οἵ οδὲ; Β ἃ] υβ΄ [ χιλιαδων (Β ῥγδϑῖὴ χαι)... Β 8] ῥπὶ 
ΒΥ Αηάδ δὰὰ δωδεκα 85. (Β 41) ἐβ΄ 

171. ἐμέτρησεν 6. Α 8] υἱ ναϊγ ρὶ νν υἱ ναϊγ οὔ Απᾶδ οἷρ ΑΥϑ οἵ οδὶ Ρυΐ 

(νυ δὲ πιδηδιιβ 6δὲ πιτιιβ εἶμ, Ῥτὶ πιμγιιδ᾽ αϑίοπ αἰηρδηϑειδ ἐδ) .. 5 4153 
Απᾶδ οἱ | ἐκατ. τεσσερακ. (ἰϊὰ ο. Α; ς τεσσαρακ. 6. τοΐῃ αὐ νά τΓγ οὐ) 

τέσσαρων .. α ὃ καὶ ἐκατ. τεσσερακοντα .. Β 81 ρμδ' 

18. ἤν ο. Β 8] πὶ νά!γ οἴπῃ Απάστοῃ Αγρ οἱ οδὲ Ρυὶΐ... ᾿μἢ οἵῃ 6. Α Β.ΧῪ 861} 



ταδρΙἤοδ6 86 ᾿ππιθη 686] 6βἴθ. ΑΡΟΟ 21,324. 0618 

τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ 
καϑαρῷ. 19 οἱ ϑεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τι- "Ἐκ 58. 11 εν 

μέῳ κεκοσμημένοι" ὁ ϑεμέλιος ὃ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπ- "Ἐκ 55, τ κκ 
φειρος, ὃ τρίτος χαλκηδών, ὃ τέξταρτος σμάραγδος, 20 ὁ πέμπτος 
σαρδύνυξ, ὁ ἕκεος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιϑος, ὁ ὄγδοος βή- 
ρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος 
υάκινϑος, ὃ δωδέκατος ἀμέϑυστος. 21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες 
δώδεκα μαργαρῖται᾽ ἀνὰ εἷς ἕχαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς 1». 

μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλδως χρυσίον καϑαρὸν ὡς ὕαλος 
διαυγής. 22 καὶ ναὸν οὐκ ἴδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ κύριος ὁ ϑεὸς ὁ 
παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον. 25 καὶ ἡ πόλις οὐ 33,5. 
χρείαν» ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἕνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γὰρ 
δόξα τοῦ ϑεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 
24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔϑνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βα- "Ἐ5 50, 8 εε. 

Το [ἃ ἐνδωμησις [ ὁμοιον (67) ο. ΑΒ 4135 νρ 818.4. Απηάοιὴῃ Αγ οἱ 
οδί Τίοη .. ς ομοεα 6. τηΐῃ ῥστὴ Ῥυΐ ; 

19. ον ϑεμελιοε 6. ΑΒ 8] ρτῃὴ δῖὴ ἴῈ ᾿1ρ86 ἀοπιϊά ἃ] 815 Απᾶς Ατὰ οἵ οδί 
Ρρ δῖ τοῦ (Ρεὶ δἀὰ δὲ) .. ς (6 09) ρσδϑιιὶ καὶ ο. τοΐῃ οοσῖθ ῥτὴ νῇ ΒΥῪ ΘῸΡ 

41 Απᾶδ 6(Ρ[ Β σαπφιρος [ χαλκηδὼων (Β --κεδὼ») .. α΄ καρχηδ. 6. 
85. (ὁορΡ χαρκητον) 

20. σαρδονυξ (πιΐῃ ρδποΐδδίτηὶ Απᾶο - δω--} ὁ. Β ἃ] αἴ νά ἐγ οσὴν (ἔθ να 
ὁορ εἴς Ρυὶ) Απάοταῃ Αγ οἱ οδῖ... 1. σαρδιονυξ ς. Α [ σαρδιον (65) 
6. ΑΒ δ] ρῃ (60ρΡ)ὴ Απᾶδ Ασϑ οἷ οδὲ... ς -ἐος 6. τηΐῃ σογία ῥστὴ Απάβ οἰρ, 
ἰΐοπὶ ϑαγαϊΐπιδ να οἷς [ βηρυλλος .. Α βηριλλος (ατὰ δίγεϊζιδ, ἔα ὄντ ζζιι8), 
Β (ἰοβίς Μδὴ Ασ οἵ οδίῖ βηρυλλιος [ἐνατοὸς 6. ΑΒ 8] ρπὶ ἀπᾶάδ. ᾿ς 
ἐννατος ὁ, τηΐῃη πὲ ναΐγ Ὁ] Αμπάδ οἱρ Ατϑὸ οἱ οδί | χγρυσοπρασος (6}" 

-πασος) 6. Β 81 αἱ νάϊγ οἴη Απᾶοιομ Αγο οἱ οδί, 1ἴθῖὰ ολγψδορυαδδιιδ 
να] -»γαδιιβνρ (οἷ. δὼ ἴπ οἷο) ρρὶδὲ,, χη -σοὸν ο. Α  ἀμεϑυστος 6. ΑΒ 
Δ] αἱ νάϊγ Ρ] (εἴ. νρ ὁ0Ρ οἷο) .. 8] ρίῃ Απάοτ Ατο οἵ οδί - ϑϑυσὸος 

21. ανα.. Αἴνα | εξ... Β Ῥτϑθϑῖη ὡς [ διαυγῆς ς. ΑΒ 8] Ρ] Απάοτηπ Αγ οἱ 
οδῖ... ς (ΞΞ ΟὉ 52) διαφανῆς 6. τοῖπ τὰ 

22. δον 6. ΑΒ... ς ἴῃ 49. εἰδ, 6. τηΐῃ ΘοΥθ ΗΪοσ [ναὸς 6. Β Δ] υἱ νὰϊτγ 

οσθ Απάθταη Αχο οἱ οδί... 2 Ῥσϑϑῖωῃ ὁ Ὁ. ἃ 

23. φαινωσιν 6. ΑΒ Αἱ Ρ]υ835 δἴη Απάοιημ (8 δἱρ μοῦ αὐτὴ») ΑΥΘ6 δ οδί 

ΡΥ ..ς (ΞΞ6Ὁ 82) δἀὰ εν ὃ. τηΐῃ μὰ (νᾳ ἐπ δα) ] αὐτῇ ἡ γάρ ὁ. Α ΑἹ 
αὖ ν ΕΓ Ρ] ννΥ αὐ νἀ τ οτος (815 οἵὴ γαρ) Απάοτποῃ (8 οἐρ νἱἀθ δῃηΐθ) ΑὙϑ 
εἴ οδὲ Ρυΐ.. δ΄ αὐτὴ γὰρ ἥ ο. Β 8] ὑτὰ 

24. καὶ περιπατ. '8ᾳ φωτος αὑτῆς 6. ΑΒ 8] Ρ] νρβ' ὁ0Ρ 81 ρα Απάοτῃ ΑΥΘ 

οἱ οδὲ ρρίδε, ς (Ξ Ὁ 82) καε τα εϑνὴ τῶν σωζομένων ἐν τω φῶωτι 
αὐτῆς περιπατησουσι ς. ἰοδῖ ρϑὺς (Απᾶ ἰῃ οοπιτῃ: τὰ μὲν γὰρ σωζό-- 
μενα ἔϑνη, καϑὼς εἴρηται, φησίν, ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσιν) 

48 Ἐ 



6716 ΑΡΟΟ 91, 956. [Ιῃ πον υγδ6 οὑπὶ Πυταῖπο δὲ ἀυῦοτσο υἱδο 

“:. ὃ. σιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν, 25 καὶ οἱ 
- - Α - « - 

πυλῶνες αὑτῆς οὐ μὴ κλεισϑώσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐχεῖ, 
Α κω Α ᾿ς Ἁ ᾿ ς - » “- 5 ,), “9 

20 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 
᾿Ὶ “πο 4ἯἫ -΄-- 

Ἐπ δὲ, 1. 21 καὶ οὐ μὴ εἰσέλϑῃ εἰς αὑτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὃ ποιῶν βδέλυγμα 

“κ 41,1. 

ἃ, Ἴ. 
Φ4})2 47, Ἴ. 

καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίον. 

ΧΧΊΙ. 

ν»ν , ΄ ΄- ΄ ’ 

1 Και ἐδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύ- 
Σ 4 2 - ,’ - - 4« -᾿» ᾽ 

σταλλο;», ἐκπορευόμενον» ἐκ τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 
- ’ - Α - “- - ὡς 

2 ἐμμέσῳ τῆς πλατείας αὐτὴς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦϑεν καὶ ἐχεῖ- 

ϑὲν ξύλον ζωῆς ποιῶν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆναν ἀποδιδοὺς 
Υ̓ " ᾿ Ὺ - Α 4 ’ “Ὁ ’ ΕῚ ’ὔ 

ἐκαστον τὸν καρπὺν αὐτου, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξυλου εἰς ϑεραπείαν 

 φερουσιν .. Β δ] ρῃ δἀά αὐτῷ | τὴν (Β Αἱ ρπὶ οἱ") δοξαν ο. ἃ 415 σὺρ 
δοιῖπυῖγ αγθ Απάϑ οἵΡ ΑἸῺΡ ΤΊςο Ῥυϊῖ.. ς (6000) δΔἀὰ καὶ την (Β 8] ρμπὶ 
Ατα οἵ οδῖ ΟἹ) τιυμῆν Ὁ. Β 8] Ἰοῆρθ Ὁ] νρ (86 αρθοῖ σίογίαπε διαπὶ οἱ 

Ἀοπου θη) ΒΥΥ Ὁ] τᾶὰ Απᾶῦ Ατο οἱ οδί [ αὐτῶν 6. Α ἃ] υἱ ναΐγ ρ] νᾳ 
(νίἀ6 δπί6) οοὸρ 8] πιὰ (818. οἵ) Απάδ δὲρ Ατϑ οἱ οδί τὼν Ρευΐ... Β 41 

ΒΥ͂Τ 515 Απηάο τῶν εϑφγὼν 

26. εἰς αὐτὴν .. Β 8] ρΡγη 515 ΑΥ οἱ οδὲ δἀᾶ νὰ εὐσελϑωσεν 

21. χοιρον ὁ. ΑΒ ἃ] ρὶ νβ 8 Απάοπιπ Αγ οἵ οἱ (γε) ῬΥὶ 4]... ς (Ξ 
ΟΡ 832) κοινοῦ [0 ποιῶν ο. 4115 οορ (868 οορ οἷ. πὰς χκουνος) ΔΥῪ ἰΐεηι 
Ομἶβδο ὃ (ἰϊ6 Οἰδ΄ 1,1} Α 415 (νᾷ δὶ ἀτηὺ Τί Ρυὶ ),ασίεπ8) .. ς ποιοὺν 
ς. Β 8] ρ] Απάοπιῃ Ατρ οἵ οδί 

΄ 

ΧΧΙΙ. 1. ποταμον ο. ΑΒ 8135 γνῷ οορ ΒυγΓ δοίῃ δγθ 8119: ΗἨΙ] Ῥυὶ ἃ] τὰὰ.. 
ς (ΞΞ α"» 832) ρτγϑθϑιῃ (41 ἴδ᾽ 518. Απάοιθῃ Αγ οἱ οδῖ δἀ4) καϑαρον 
6. τηΐῃ ρὲ ΥΥ ῥβϑιις, ἰΐοθῃ ααἱ δἀἀπηῖϊ 

2. ἐμμέσω ς. α (:: νϊάθ δὰ 1, 18.).. ς πῃ 49. ἐν μέσω ο. Β 8] οογἕβ ῥ]ῈΥ 

Ι ἐντ. κ. ἐκειϑ. (607) ας. ΑΒ 4135 Απάς Ατὸ οἵ οδὲ.. ς ἔντ. κι ἐντευϑὲεν 

6. τηΐῃ ρτὰ ἀπάδ οἱρ. ΐθογο νῷ αὐ μέγαχμο ρατίε ἠωηιϊπὶβ: οοπ γα ΘῸΡ 

ΒΥτ λΐπο αἔπγιιο ἰἰϊῖπο ] ποίων ο. Α 18. 8] αὐ νὰν... ς η 49. ποιουν ς. 

Β 8] σατο ρ]6 ΓΑ ἀοτῖῃ Ατρ οὐ οδέ μηναν (ὁ. Α; ς 49. -να (δ. Β' Τ6}} σογίθ 
Ρὶθγὴ) α084ᾳ δά ϊϊαπιθηΐο ὁ. ΑΒ 84] ρὶ Απὰρ οἱδ... ς (ξξ ΟὉ 52) δἀᾶ ενα 
ς. ταΐῃ τὴῦ Απάϑ Αταὸ οἱ οδί [ ἀποδιδους (6΄) 6. Β 4133 οὸ Ρῥὺν Ατὸ οἱ 
οδί.. ς μη -διδουν ο..Α. 8] ρὰὶ Αηάοιῃῃ (ρ(, -διδοντα Ἰερίϊυγ; νῷ ζὲρ- 
πῶηὶ υἱαο αὐδέγονιδ 7γιμοῖι8 ἀμοσεοῖηι ΡΥ πιδη868 δἰπσιιζἴοβ τοάάδηβ., δια 

ἔυ 4] - »ὲν' πιθη868 βδἰησιία τε θηΐία, δτα ἢ" Ῥυΐ - ». πιόνιδ. διησιιζοα [Ῥτὶ 5(. 
ηι6.] τεάοθηίε8) ] αποδ. ἑκαστ. (-στὸν ς. Α 8] Ρ] Απάοτηῃ: Αχϑ οἱ οδῖ: 
ΟΘ΄ -στω ο. πὶ 413 814; 6Ὁ΄ -στος ο. 4115; 85. ομι) α. (α΄) Β αἱ ρῃ, 

ἰΐοιη ΒΥΤ ἦπ οπιπὶ πιόηδὲ γοάάοπδ πηι φιοάφιε Κ7γιοίωπι διιτι (: : ὮδῸ 6 Χ 
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-“ - “« Αᾳ ςε ’ 

τῶν ἐθνῶν. ὃ καὶ πᾶν κατάϑεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ ϑρόνος ": 
“- - Α - 2 ΄ 3 2). “ὟΝ Α ς ρα 3 - - 

τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὑτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὑτοῦ λα- 
“- Ἶ φκἷὠ Α 

τρδύσουσιν αὐτῷ. 4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ 
ΕΓ ἢ “ “ 4 Ν᾽ Ὶ 

ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. Ὁ καὶ νὺξ οὐκ. ἔσται, καὶ 

Ἷ, 

8 

3 ’ ἢ Α ’ ΄ [4 « Ά « 3 3 3 ᾽ 

οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς, Οτι κυριος ὁ ϑεὸς φωτιεῖ ἐπ αὑτοὺς, "τ 
Α ᾽ 3 4 3. ὦ - 5 - , 

και βασιλεύσουσιν εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. 6 Καὶ εἶπέν μοι 3: 

Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληϑινοί, καὶ κύριος ὁ ϑεὸς τῶν πνευ- 
μάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγδλον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐν τάχει. καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. 
μακάριος ὃ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 

Ἰοοἰΐομο ἰδηία να οἴαβ ἢ χ! ἢ)... ς ΠΤ. ἐκ. ἀποδ. ὁ. Α Αἱ αὐ ναϊγ ρ] Απὰ 
ΟΣ ΑἸ οἱ οδὲ | 813 οπι τὸν 

8. καταϑεμα 6. ΑΒ 8] ρὶ Απάοπιῃ Αγ οὲ οδὲ .. ς (ΞΞ 6ΟὉ 5:2) χκατανα- 

ϑέεμα ὁ. τηῖῃ τὴὰ [ ἐτε 6. ΑΒ 8] Ρ}] νᾷ δἱ ρὶ Επὶρ Ῥυΐ δὶ... 41᾽δ ἃὴρΡ Αὐὰ 
οὐ ΑΥΘ οἵ οδί ἔκερ (δύζτῃ ἐτν ἐκε}) 

ὅ. ἐσται (607) 6. Β 4115 οορ Ῥγοιηΐββ... ΟὉ ὃ 1. δάὰ ετι ς, ἃ αἱδνῃ 
ΒΥΥ Ἀ» δὶ δ᾽ίᾳ; ἰΐϑιη ς (67) ἐκὲν ς. τηΐῃ αὐ νάΐσ ρὶ νν δ]ᾳ πάτο Ατὸ 
εἴ εδί [οὐ χρένα (εῖ. Θ᾽ 852) 6. Β 8] ἔογθ 30 (βυγ πόφμα οτγὶξ ἐρδὲ8 ἱπαὲ- 
φεπίϊα) 5119" οἱ (αἀ αϊἴο ἤν)" ἰζοια (πέφ. οριιβ οντ) Ῥυὶ Ῥγοϊῃ .. 18 οὐχ 

ἐξουσιν χρείαν ο. Αἰ νῷ 81 Αηάδηεὶ Ῥαίϑιη ρῥρ]δῖ τοῦ, ἰΐϑτη ς (-ΞΞ- Ὁ 82) 
χρειαν οὐκ ἔχουσι ὁ. ταῖη αὐ νάΐγ Ρ᾿] νν δ᾽ΐᾳ Απάβ οἱρ οἱὸ Ατστϑ οἱ οδί 

Ϊ λυχνου ς. Β 8] υὐ να ἴδτθ οὐ νὺ ῥδὰο Απὰρ οἵδ Ασα οἵ εδί ἀπ 

οὐ Τα ρύϑοτὴ (38. ροβίροη) φωτος ὁ. Α 812 νᾳ (ἴι οτὴ :λυχν».) 600 ΒΥ δῖ 
Δϑίῃ 818.5: 988 Αῃηὰδ οἰδῃβὶ Ῥᾳ]δπὶ Αὐτὴ Ρυὶ ΤΟΣ [ φώτος (Α 415 δῃὶ 
φως, ἰρ»8δὅ᾽ Δ] ΟἿῺ) 6. Β 81᾽9 ΔΥΡ 811} 19΄Ὁ΄, ς 1, δἀὰ ἡλίου 6. Α 8] ρὶ νν 

ὈΪΟΥ ὑρδτ οἷδί (αἀποίδι 6Ὁ: οἰμδρεπᾶάσμ ν᾽ δίυν νοὶ] φωτὸς λύχνου 
καὶ φωτὸς ἡλίου ν6] λύχνου καὶ φωτός.“ Αἱ ρῥτίογα Θπιοη ἀδίογθσῃ ῥτο- 
ἀππί.) [ φωτιεε ο. Β 8136 Αηάδ οἱρΡ; [ἢ -ἐσεε 6. Α 413 Ῥαίδιη, ἰΐϑιὰ τς 
(εἰ. ἀοταϊὰ «αἱ, ἔπ ὑπζωπιπαυί) 600 81] Ῥυσΐ ΑἸτηῦ δἱ .. ς (Ξ- ΟὉ 82) -ὑζει ο. 
τηΐΏ ΡΠ δ ΒΥΓ 81] Απάδ Ατϑ οἱ εδὲ ἐπ ς. ἃ Ῥαΐϊδιῃ Ῥυὶ ΑΡ Τίοἢ 
ες ς (Ξ ΘΓ 82) οἵὰ 6. Β δἱ αὐ νάϊν οἵγση Απάοτμῃ Αγ οἱ οδὲ 

6. εὐπέεν α. Α 8] αὖ να Ρ] νν υἱὐἱ νὰν οὐ Ῥρετ οὐδὲ, ΟἿ λεγεν 6. Β 
8136} χυριος 6. Β 8] ἔογο οἵη Απάοτηῃ Αγ οἱ οδὲ., [πῃ Ρῥγϑβϑιῃ ὁ ς. ἃ 
92. [ πνευματ. τῶν ο. ΑΒ 8] Ρὶ] νῷ ΒΓ ΟΟΡ δείῃ δ.Ὺ 81} 9. Απάδοιῃ 
(εἰ δὲ ϑεὸς τῶν προφητῶν ὁ χε οἰς) Ατὰ οἱ οδὲ (αἴοτᾳ οἷ. δὶς ἴῃ 
οοΙῃ: - τοῦτο γὰρ βούλεται παριστᾶν διὰ τοῦ Κύριος τῶν πνευμάτων, 

ὡσπερεὲ ἔλεγεν Κύρ. τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος) Ῥεὶ Ιάδο (ἀοπιέπειδ 
ἄξειιβ εἰ δρίγδιιδ ργορλείαγιπι πιὶβὲξ ἀπρεΐιπι ϑαθηι οϑίοπάοντε οἷο)... ς (ΞΞ 
ΟὉ 52) ἀγεων 6. τηΐῃ τὴ 58. δ᾽ Απάοτοῃ 

7. καὶ 6. ΑΒ 8] μὴ υῷ (οἷ. δὰ [Ὁ 1088 81) ΒῪΥ δῖ δΔῸΡ 5813. Απᾶάδ Ασὸ 
δἰ οδί.. ς (ΞΞ Α΄ 532) οπι 6. τηΐῃ Ρ] ὁορ 8] πὰρ οἱὸ Ῥυὶ 
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, - “ὦ 

ὃ Καγὼ Ἰωάννης ὃ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα καὶ ὅτε ἥκουσα 
λον Ψ ΜΝ - Ν “- -«- -Ά᾿4 ὔ 

19, 10. Χαὶ ὅτε ἴδον», ἔπεσα προσκυτῆσαι ἔμπροσϑεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέ. 
- “- Ά ἂ 

λου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 9. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή σύνδου- 
ΑἉ ᾿Ὶ » 2 -᾽ “- -- « “- 

λός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν» τηροῦν- 
ν ’ - , , Ξ - - ’ ᾿ 

τῶν τοὺς λύγους τοῦ βιβλίου τούτου᾽ τῷ ϑεῷ προσκύνησον. Ἰθ χαὶ 
ὑ, 4. , ᾿ ’ Ξ Α : [ἀ - » ἂν ’ 

νεῖ ᾿ς, λέγει μοι Δ1η σφραγίσῃς τοὺς λύγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
’ τ Α ,»,» ς« » - 2 , «.«- 

ι. 8. τούτου 0 καιρὸς ἐγγὺς ἐστιν. 11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ 
4 4 Ἁ ἐυκὰ 9, 10. ῥυπαρὸς ῥυπαρευϑήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω 
ὅτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασϑήτω ἔτι. 

᾽ Α4ε - -“ 

δἘν δὶ τὸ 12 ᾿]δοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισϑός μον μετ᾽ ἐμοῦ, αποδοῦ- 
ες » « Λ΄. Η 3 4 Ἴ “- 353." Α ΗΑ 4 ,.. 1 

ναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστιν αὐτοῦ. 18 ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, 

8. καγω ς. ΑΒ 8] τὰ Ὠϊοπά38 Απᾶδ οἱρ.. ς καὶ ἐγω 6. στηΐῃ ΡῚ Ἀπαδ Ατὸ 
οἱ οδὲ | ακ. (413 οορ 813 Ὁΐου Απάδ οἱρ Ατὸ οἱ οδῖ βλεσ.) κ. βλεπ. 
(ἰὰ ακ.) ταὔτ. ὁ. ΑΒ 8] ἔεγϑ"ϑ γρ ΒΥ. 8] ΑῃὰΡ ρρἷδῖ, ἔξϑιη φαΐ βΆ. κ. αχ. 
τ ..ς (ΞΞ6Ρ 52) βάλ. ταὔτ. κι ακ. 6. ἰοδῖ ῥδὺς [κ.- οτε ἐδοψ (εδὸν ο. Β: 

ΤΟΙ} αἱ νάϊ εοδ.) ο. (6) Β 8] ἴδσοἶἥθ, ἰΐοτῃ 418 οσηΐβ8ο οτὲ... ἃ καὶ εβλε- 
πον ..ς ἴῃ χαὶ ἐβλεψα ας. ταῖῃ Ρ] Απάοπιῃ Αγ οἱ οδῖ, ἰΐϑι υἱέϊ νρ Ῥτὶ 
[ ἐπεσα (6071 ε. Α 415 ᾳυΐ οἰϊδηΐαγν ᾿ΐοτι ἃ] αἱ νὰϊγ Βαϊ τῆι (ἔθ πὶ δα ὰ ρῥπι) 
..«φθ (μοη ς) μη -ΟθῸν 6. Β 8] Ρ] Αηάοτιη Αγ οἱ οδί [ἐμζΖροσϑὲν των 
..Α προ] δεικνυοντ. (Α διγνυοντ,) .. δ] τῶι: Ατϑ οἱ οδὲ δεέκρνυνε. 

9. ξεμὲε 6. ΑΒ 8] Ρὶ δῖ ἔχ ἀοιηϊὰ 110 8δὅ.8᾽ (01 41] ΟΡ ΞΥΓ δαί ἂγὺ 515 
ΑΥ888. Αηάοταη (βες δἀὰ ἐγὼ) Ατὸ οἱ οδί ΟΥρ ἃ].. ς (ΞΞ- ΟΡ 32) ρσϑεπὶ 
γαρ α6. ἴοδῖ ρϑὰς | καὶ ἰογὶ 6. ΑΒ δ] μὶ νν }ὶ Αἰ 388 Αηὰδ οἷος, δ] πὰ 
8135.4. ΑΔΑΡ ΑΥϑ οἵ οδί Ῥυϊ οἵχ 

10. ο καιρὸς (οι. ΟὉ 52) ο. 4. 16. 27. 89. 48. 68. εἴ αἱ νάϊτ 4] 513" Ατο εἴ 
οδί.. ς (-ΞΞ ΟὉ 532) ὑγϑθπὶ οτι ὁ. ταΐῃ αἱ νὰ μὴ δϑίἢῃ ἃ] Απὰρ Ογρἕ 
ῬΥΣ Ομ δα γὰρ 6. ΑΒ 8] ἔεγοἶῦ νῷ 000 Β01 8] Απάδ... 415 Απάϑο 

γαρ καιρ. ᾿ 

11. ρυπαρος ρυπαρειϑ. (4}} ΟΥΞ ρυπανϑήτω) ο. Β 8] ἴετοδθ Απάδ εἰ 
Ατὸ οἱ οδί .. ς (Ξξ ΟὉ 832) ρυπων ρυπωσατο 6. τηΐῃ τὰ .. Α 816 Απᾶς 
οτὴ χα ὁ ρ. ρ. ἔτι | δικαιοσ. ποιήσατῳω ς. ΑΒ 8] γ}] δῖ ἔπ ἀθηιϊὰ ἰο] 
11Ρ84᾽ 41 Θορ ΒΥ δἱ Απᾶοτθῃ Αγ δ οδί ΟΥρ2 ἃ] τῶὰ... ς (ΞΞ ΘὉ 832) δι- 
καιωϑήτω ὁ. ταῖῃ υὐ νάϊτ ῥδὺς νρϑᾶ (ἐϑέϊοσίι") τὸ 4] 15 ἀΘΡ͵5[ δ 0 
Επ55»3" (γα ἥ γραφὴ πληρωϑῇ Ο ἄνομος ἀνομησάτω ἔτι, καὶ ὃ δίκαιος 
δικαεωϑήτω ἔτι.) Αυρϑ (7ιιδέῖον αι) 

12. δου 6. ΑΒ 8] ΡΗ] νβ Θ0Ρ ΒΥΤ ΔΓΊΩ ΔΙΓ 814. 81} Απᾶδ οἱ Ατϑὸ οἱ οδὲ Ογρ αἱ 
«ὡς (Ξ Ὁ 52) ρῥζϑϑῃ καὶ 6. τηΐῃ τὰ δίῃ 813 Απὰρ | ἐστεν αὐτου 6.Αἃ 
(Β ἴῃ δα πι68) 21. 28. ΒΥΥ (δέσιιξ 68ὲ οριι8 οἴιι8) .. Β (ἃ Μ1) 84] τῶι ἐσται 

αὐτου οἷς αὖτ. ἐσται 6. τη Ὁ] Απαάθ δ} Αχα οἱ οδΐ (νρ οἷο 8έσ. ὁρϑεζα δια) 

18. ἐγὼ 6. ΑΒ δὶ ἔδγϑϑδ τὴ Δ] 815. ΑἸ ηδῦθ Απάοταπ Αγ οὐ οδὶ Ογροοὰ 
Ρτῖ ..ς (ΞΞ ΟὉ 32) δἀὰ εὑμν ο. τοΐη μὰ νρϑά οἱδαᾶ Ρ] 41] 0] Οτ3 (ει 
γεγονα) ρρἱδῖ αἹΐᾳ [ αλφα 6. Α δἱ τῶὰ Απᾶὰδ ΑΙ οἵ οδὶ 4] (Ασὸ οἱ οδί 
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-» . ν ες») 4 4 1 
πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἢ ἀρχῇ καὶ τὸ τέλος. 14 μακάριοι οἱ πλύ- « 

Α 4 2 »-" » 

νογτὲς τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον 
- “- Α « - 3 μὴ 

τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 1Ὁ ἔξω οὗ νι 
Ω Α Γ᾿ Α Ἁ “" ι 

χύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλο- 
᾽ 4 -«- “-- Α -ὦ “- - «- 

λάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 16 ἐγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα 
} μ [ - -“ὕὥ “- “ 

τὸν ἄγγελόν μον μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ «ἢ 
᾿ {-» ΒΘ. ’ » ες ») Α ε ᾿ ε .“ » 

εἰμι ἢ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὃ προϊψός. 5 
17 Κ Α ᾿ “- λε ᾽ ᾽ ΕΣ Δ ε 2 .9 ὦ 

αἱ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων "Ἑ 
3 ᾽ » λε - « 

εἰπάτω Ἔρχου. καὶ ὃ διψῶν ἐρχέσϑω, ὁ ϑέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς 

δωρεάν. 

οἵ, ὦ μέγα ΡῥΥῸ ὦ 84)... ς .Α εἶνο α 6, Β 8] αἱ ναϊγ Ρ] ΟΥ Αἰμὅθδ Απάὰδ 

δὲρ δἰ πρωτ. κοεσχ. (6 32 ὁ πρ. κ. ο ἐσχ. 5. Β 8115 Απᾶο; ΟΥ᾽ Αἰῃδ06 χαὺ 
ὁ πρ. κι Ο εσχ.) ἡ ἀαρχ. κ. τὸ τε. ὁ. Α 818, ἰΐδιη Β 8116 Οσἱ Αἰ, ἰΐθα νὰ 
ΒΤ ΔΘΙΝ ΔΥΡ 818,4. 810. ΟΥΥ 8) τῆι! .. ς (ΞΞ 6 82) αρχ-. κ΄ τελ. (Οτϑ ἡ α. 

κι τὸ τ.) ο πρ. κι ὁ ἐσχ. (0 πρ. κ- ο εσχ. οἵὰ νρϑά 90) ὁ. ταῖπ αἴ νὰν 

Ρὶ νν ρδὰς Οὐϑ Απάδ οἱρ Ατὸ οἵ δὶ 

14. πλυνοντες (38. πλυνουντ., Αἰηδ06 οχ οἀα ῥῇοες πλατυνοντ. βεἀ θα Ρδγ 
δἴθοϊο σπλυνοντ.) τ. στολας αὐτῶν (νρϑᾶ οὐδᾶᾶ 811. ΑΥτητε δἀά᾽ ἐπ 
ϑαηριΐηα απὸ) α. (οἱ. 60.) Α 7. 88. νᾷ δτητοβ δοίμα! ΑἸὮ Εὰὶς Ῥτὶ .. 
ς 49. ποιουντες τ᾿ ἐντολας αὐτου (Απὰρ οἱὸ Ατο6δ 88} ἐμου) 6. Β 8] Ἀ]ΘΓΡ 
ΟΟΡ ΒΓ ΔΙῚ 81] Απάοτῃ Αγ οἱ οδί Ουρ Τοτὶ ΤΊΘΒ 

15. εἐξω ς. ΑΒ 8] μὶ] νᾳ ὃγγ 81] Ηἱρρ" 1 Αἰμὅ96 Απάοτῦπ Ατο οἱ οδί Ουρ ΤΊΘΝ 
οὡς (Ξ6Ρ᾽ 52) δἀὰά δὲ ο. τηΐπ τὴῦ 11ρ8δ᾽ ΘΟρ 4] Ρυιΐ ΕἾ] | πας ς. ΑΒ Α] 
[6γ6 320 ΗΡΡ ΑἸἢ (416 815 Ηἷρρ Αἰἢ Απὰδ Ατὸ οἱ οδί ποι. κ. φιλ.) ..ς 
(699) αἀὰ ὁ ας. ταΐπ αὐ νὰάξγν ΡΙῚ Απάοτῃ Ατα οἱ οδί 

16. ταῖς ἐκκλ. ο. 4. 11. 12. 47. 48. ΔΥῚη 818. Απὰρ Ατὸ οἱ οδΐ Ῥυΐ (δἀδα 

ἑπταὶ) .. ς (609) ργβθϑζω ἐπι ὁ. Β 8] ρ] Βυγ 8]; ἰΐθιῃ ἴω ἐν 6. Α 818 νβ' Θ0Ρ 
ἃ] ΑἸΏ Απάδ οἱ | δαυεδ (δαυιδι δαβιὸδ νὰ δὰ ΜῈ 1, 1.) 6. ΑΒ Δ] ἔογο"ϑ 
γ6] ρ]ὰγ ΑΙ Απάοπῃ ΑΥϑ οἱ οδὲ... ς (ΞΞ 6Ὁ 532) ῥρσδϑιῃ τοὺ ὁ. τηΐῃ τὴῦ 

Ι ο προινος (6. Α οἱ 5δἷπ8 ἀυδϊο 8], ργδδίθσϑ οὗ δὰ 2, 28.;: αὐ 52 [πὶ 49. 
σπρωιν. α. Β 8] οσογίθ Ρ]67) 6. ΑΒ 8] Ὁ] ἰῇ Απᾶδ δἱρ ἰΐθιηαὰθ δῃΐθ ὁ 
λαμπρ. (85. ἃγθ ὁ1η) 8]ὅ 813.11: [ὰΥΡ] Απὰδ Ατϑ οἵ οδΐ .. ς (ΞΞ 6" 82) 
οὐϑριυνος 6. ταῖῃ ρδαπς. Ῥταθίοσγθα ς (ΞΞ 6 52) ἴῃ ρύϑθι καὶ ἐς. Α ἃ] υἱ νὰ ἐγ 

Ῥϑυο νῇ: ΟἿὴ ὁ. Β 8] Ρ]Ὲῦ νν ῥἷοσ Αἰ Απάοσοῃ Αχρ οἵ οδἱ ΤΊΘἢ 1ἄλ0 8] 

17. ἐρχου Ὀΐβ οἱ ἐρχεσϑω α. ΑΒ 8] Ρ] ΑΒ Αηάοτα Ατο εἱ οδὲ... ς (ΞΞ αὉ 
52) ἐλθὲ ὈΪ8 οἱ ελϑέτω ὁ. ταῖῃ νἱχ τὰ [ὁ ϑέλων ὁ. ΑΒ 8] Ρ] δὶ [0] 
11085:8. 4] δορ δϑῖἢ 813.9 ΑἿἢ Απάοταῃ Ατῷ δὲ οδὲ ρρί δι. ς (Ξ- ΟὉ 5“) 
Ρτϑϑῖῃ καὶ 6. τηΐη τυ νρϑᾶ εἰοδά δα β.γ ΔΥῪ δτγη ἃ] ΡυΪ λαβέτω 6. ΑΒ 
4] ΡῚ ΑἸἢ Απάοτηῃ Αγο οἱ οδὲ... ς (Ξ-- Ο6Ὁ 52) λαμβανέτω το 6. τιΐῃ νἱχ 
τὴ. Οοἴογαμα [0] 84] δὰ ἤπϑῃηι νϑύβι8 δά ἃ απιόῆ Ομ βϑϑὶ8 νν. 18-21. 

Εκίδτῃ 12. οἵὴ νυν. 18 οἱ 19. 
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- 4ἉἯ - ΄- 

18. 1. κα, 18 Ἠαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφη- 
[4 “- “- 

τείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιϑῇ ἐπ᾿ αὐτά, ἐπιϑήσει ὁ ϑεὺς 
3. 5 γν ν ᾿ ν ’ 3 “- , ’ ὃ 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ 

᾽ 4» 2 - - - ’ 

Ὁι 4,3. 19 χαὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας 
ὔ 3 Ὡς φ ᾿Ὶ ΩΝ - - - 

ταύτης, ἀφελεῖ ὁ ϑεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 
4 - ΄“- « - - ᾽ 

καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἀγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ 

τούτῳ. 

18. μαρτυρὼ ς. ΑΒ 8] Ρ] Απάδ 6ἰΡ.. 4156 ἀπά Ατὸ οἱ οδὺ μαρτυρομίαε.. 
ς (ΞΞ Ὁ 82) σιεμεαρυτυρουμαν α. τηΐη νὶχ τι ; ἰίοπι σοπέεϑίον νᾷ;, βΒθὰ τὰ 
Ῥεὶ 8] ἐδβϑίου [ἰ ")7ζὼω ας. ΑΒ ἃ] Η] τὴ νῇβ 000 (απέέεπι 650) 81 ΑἸ ἄθταπ ΑΤο εἰ 

οἱ Ρυΐ ἃ]... ς (-- σὺ 52) γαρ «. πιΐη αἱ νὰττ ραὺς (νν δ] ἴᾳ πδο ἐγώ δχρσίπι 

πθο γαρ) τω ς. ΑΒ δἱ ἴθ 3ὅ ΑἸ ἀ8 οἱ Ατὸ οἱ οδῖ... ς (ΞΞ 6 52) οπι ς. πιΐῃ 
οαγίο ρπὶ Απὰρ | ἐπιϑὴ ἐπ αὐτὰ 6. ΑΒ 8] Ρ] ΑΠπΑΡ οἴ8 (8 ἐγειϑησει ἐπ 
αὐτῷ Ὅ) Ατὰ οἱ οδῖ.. ς (ΞΞ- 6Ὁ 52) επιτιϑὴ πρὸς ταύὔυτα α6. τηΐη νἷχ πιὰ 
[ ἐπιϑησει... 4115 - ϑησαι (οἱ ΔΙἰἴογ ἸορΊ τα) [ ἐπ αὑτὸν (Α 11." -τω) 
.. 816 Απάοτηηῃ (φᾳἀ8 ἐπιϑ. αἰτῶ) Ατα οἱ οἂαὲ Απὶὸ δηΐϊθ ὁ ϑε. ροῃ.. 
Α" οπὶ ] πληγας 6. Αὄὔ 8] ἰοῃβθ ρ] νυν ρ]6γ Απὶὸ Τιοἢ Ρυὶ.. Β 817 ἅγΓτὴ 
818. Αβάοιππ Αγ εἱ οδΐ ργβϑϑῃ ἑπτὰ [τῷ ο. ΑΒ δὶ Ἰοῆρθ 9] Απάοπιῃ 
ΑΤΘ οἱ οδὲ .. ς (ΞΞ- ΟὉ δ'΄)Ζ) οὔχ ὁ. τη ῥϑᾶποὸ 

19. ἀφελη (Β -λειται) ο. Α ἃ] Ρ] Απάοπιπ Ατὸ οἱ οδὲ.. ς (ΞΞ 6Ὁ 52) ἀφαιρή 
ο. τπΐη αἱ νάϊτ ῥδὰς Ϊ τοι! βεβλιου 6. ΑΒ 8] Ρ] Απάοτοῃ (ββὰ 8 τῆς προφ. 
του βιβλ. τουτοι!, αἱ οἷ. τὼ) ΑΥΘ οἱ οδὲ.. ς (ΞξΞξὦΌ. 6 82) βιβλοιυ! 6. τηΐῃ 
νἱχ τοῦ [αφέλει ς, ΑΒ 4] τῶυῦ Απὰϑ οἱ Ατϑ οἱ οδῖ, ἰΐθι -λον 8115 ΑπὰΡ 
(εἰ. -λη, -λαι ]ορίταγ) .. ς (ΞΞ ΘΌ 52) αφαιρήῆσεε α. ταΐῃ αὐ νὰν ρδὺς | 
του ξυλου ο. ΑΒ 8] ΡΪ πὶ 81 ἀδιϊα 1055) 4] ΟΡ ΒΥ 8.Υτὴ δ δίς 813. 4 1011 
᾿Απάϑ οἷς Ατὸ εἱ οαἱ Τίς... ς (ΞΞ ΟὉ 52) βιβλοι νρϑᾶ ἴὰ 11054᾽ δ’ 4] ΑΥΓ 
Απὰρ Απι}ν Ρυὶ | ἐκ 6. Β 8] υἱ νάϊγ ἔθγα οὔὴῃ τῇ (οπὶ καὶ) νῷ ΒΓ 8] Απὰ 

οτῦτ Ατο οἱ οδὶ ΤΊΘἢ Ργὶ .. ὴ οἵὴ οὃ. ἃ 813 (θοὸν 81) [ των γεγ7γρ. ὁ. ΑΒ 
8] Ρ] οοΡ Βγι ἅγῖω δῖθ δοίῃῃ 5135. 410. Αηάοῖῶρ Αγ οἱ οδὲ ΤΊΣ Ρυϊ .. ς 
(Ξ- 6" 87) ριίϑδϑιῃ καὶ ὃ. τοΐῃ νᾷ ἃ] Ϊ τῶ ὁ. ΑΒ δὶ ρὶ Απάοιθῃ Αχγρ οἷ οδί 

.««φί(Ξ αὖὺ 52) οτι ὁ. τηΐῃ ῥϑις. Οοίογατῃ δὰ ἢδθο δάποίδί Απάθοτα 
ἐϊϑιααὰθ Ατὸ οὗ οαίθοτα; διαμαρτύρεταν ἡμῖν τοῖς ἀκούουσι μήτε προσ- 
ϑεῖναί τι μήτ᾽ ἀφελεῖν, ἀλλὰ τὰ γραφικὰ ἰδιώματα τῶν ἀττικῶν συν»- 

τάξεων καὶ τῶν διαλεκτικῶν συλλογισμῶν ἡγεῖσθαι (Ατα οἱ οδ΄ ἱπορίο 
μὴ ἦγ.) ἀξιοπιστότερα καὶ σεμνότερα. 

30. ἐρχοιυ 6. ΑΒ 8] πὰ γν ΡὈ]6Υ Απάδ βἰδηρὶ Ατὸ οἱ οδΐ .. ς (ΞΞ 6Ὁ 82) 
Ῥτϑοῖω σαὶ 6. τηΐῃ ρτὴ 8110 4] Απάϑδ εἰ (Ρυὶ ΤΑ ἴΐαπι, υεπὶ ὁ ἀοπεῖηε 768) 

Ι ξῦ 6. ΑΒ ἃ] Ἰοῃῆβρθ Ρ] νῷ Β.ῪΥ 8] πὰς Ρχὶ .. 418 ΘῸΡ δΓῚῚ ΓΘ 8155" 
Απᾶδ οἱρ Ατϑ οἱ οδί δἀὰ χριστε 

21. κυρίου 6. ΑΒ 8] ἴοτγοξ᾽ νροοά (0 Βι] ,,σοἂ νοίαϑὲ ΘΔ4]]ἰου 8.) 6 ἢ δτΡ 
8150. Αηα8 οἰ, ς (ΞΞ αὉ 8:2) δΔἀὰ ἡμων ὁ. ταΐῃ αἱ νά μὰ νρ (εἰ. “44 
ΡΙΘΙ) ΘῸΡ ΒΥΥ 8] ΑΠὰρ | Ὁ (ΑΥΡ οἵῃ) ὁ. ἃ 26. ἰΐϑτῃ ἃ] αἱ νὰαΐγ.. ς δΔἂὰ 
χυ 6. Β 8] ῥοῦ γᾷ οορ Βυγ 8] Ἀμάσι, 4] ΑΥθ οὗ οδί χὺ ῥτῸ χυρ. εὖ 

᾿Ὡ». τ ὐϑ 



Ομ βαῖ ἀοπνίοὶ δἀνθηίΐῃς. αογίαυϑ. ἌΡΟΟ. 99 9]. 681 

90 Αέγει ὃ ὃ μαρτυρῶν ταῦτα Ναί, ἔρχομαι ταχύ. ΠΝ ἔρχου τ, νι. 

χύριδ ᾿Ιησοῦ. 

21 ᾿ χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ μετὰ πάντων. Ηϑ 13, ν5. 

Ι παντων (6. Α ϑῖὴ 813 (εἀ ἃ ἴγ68 α811|ς. ἂρ Β11).. ΟΡ 852 δὰ των αγιων 
ὁ. Β 8] ρ] νροοα (00 ΒΥΥ 8ΓΠὴ 8]δ'4.6:10.. Αῃ ἀόται Αγ οἱ οδῖ; ἰΐϑιη ς ὕὑμων 
ὁ. τηΐῃ αὐ νάϊν τὰ νρ (6. ἔπ 8] πιὰ) 4]. Ῥυδϑίογεδ ς (ΞΞ ΟὉ 852) δᾶὰ 
αμὴν α. Β 8] αἱ ναΐΓ ΟΥἿΩη γν Ρ]ῸΓ ΑπὰρΡ οἷό αὐ οἵ οδυϊχί; οἵη ο. ἃ ἔὰ 

413 (,,.ἀ48 (141]1ς6.“ Ἀν Β1]) Απὰϑ Ατϑ οἱ οδίθοτα [ Ῥσὶ οἵὴ ν. 21. 

ΘΙ ΡΒοΥρῦο: ΝῚΙ ΒαθΘηΐ Β 4] υἱ νάϊν ΡΗ] .. Α αποκαλυψις νωαν»νοῖ", 8] 

τέλος ἀποκαλύψεως .. ἔα 65». αροσαϊψρδὲδ βαπεῖξ ἱολαπηῖβ ζεζιοίξοτ, Άτη 
11|ρΡ85 οαρζίςὶξ ἴδεν αροοαϊψρϑὲ8 (-ἐρϑ818 11.055) δαποῖξ ἱολπαπηπῖβ αροϑίοϊὲ (εἰ 
δυαηρεζίϑίαο. 60 σγαΐζα8 δΔἀὰἃ δτὰ) οοἀ 85:11 6η8 ραρῖ, [ἴδ 61 αροςαϊψρϑῖδ. 
7Ππεὶρὲξ ρῥτοίοσιιϑ βορέοπι ὁρ}. σαποπίσαγεπι; ΒΥΥ Ζηϊία εϑ8ὲ αροσαϊψρϑ᾽8 70-- 

μαππῖβ δυαηρεζίδίαο, δὲ τοίωηι Νου. Τεδίαηιοπέιηι, τη ζπσμαπι ϑυτογιπι 

ἐγαποίαξιπι, ΟἸογία ἀφο, δοῖἢ ἤΐοὸ ἥηΐία 68ὲ υἱδῖο ]ολπαπηῖβ «Αὀιιοαζαηιβέβ. 

«πιόη. ιιοά ε8ὲ ἀϊοίιιηι: Ομαπι υἱανδὲ ἕπτ υἷα δμα, υἱδὲο: οὲ βοτίρία ἐιιΐξ α 

δοαίο Ἰολαῆπθ δυαησοϊέδία ἀοὲ οἴμδ, ΑΔΥΡ αὖϑοζιΐία 68ὲ οριιζατέθ ἀοπιῖπο 
ποϑίγο 7. ΟἿν. υἱϑῖο ]ολμαπηῖβ αροϑδὲ. δἰ ἐυαηρ. αϊζοοίδ α ἀοπιῖπο. ΔηιδΉ, 
απιθη. 8ὲ ατΐόηι αἀροσαϊῃρδῖ8 φιαπὶ τευοίαυϊὲ οἱ ἀοηιέηιδ οὗ ἐπατξι: 8 ἴηι εἶα 
Ἀοπιϊηῖδιι8 εἰξεϊιίαΐθ8, δὲ σίογέα ἐπ βαδοιζιηι δασομζογιπι, ἀπιεέπ.. Αὐὰ 

οι λόγον κ΄, Αμάοτιη Ατα οἱ οδί χέφφῳ. οβ΄, (888 88 σδρρ; εαἰδὺ (010]. 
ον. 8561.) ΜΌΟΟΟ νοχβυδ. (ἔχ ατϑοςοὶβ οἀα 118 ΒΕ ούατα ἡοἴδίϊο 

χβογὶρίβ οϑί, πΠ66 ΤῊ ρΡῚΒ ἴπ 110 τορουσὶ να γ.) 



ΠΙΡΒΙΑΕ, 
ΙΜΡΗΕ. ΟΙΕΒΘΕΟΚΕ ἃ ΘΕΝΕΙΕΝΤ. 



ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΊΑΝΑ ΝΟΝΝΌΠΙ1.Α ῬΟΤΙΟΒΑ, 

16 ΠΙΘΡ Ζαηπδομδί υουΖϑ μ ποίθῃ ὈΪΌ] 86 }- ἀοουτη πῃ]! όη 
Ὀτκυπάρη- οσ Κὸ ἸΆββθη β Οἢ ἀηΟΥ ἄθιὰ ΝϑΤΘῺ ΟἴΏΘΓ,, ΘΟ τ ἰϑῖ- 
᾿ἸΟῆ θα τ καπά Θη 1] 1ο Ὁ} 6 Κα’ συ βδιητ θη Ά 886: 68 ᾿ἰ θη 
ἀδγη νἱ61]6 Κοβίρδγο ργδββίθῃ 6118. ΤΣ 418 οἷ Ψδγίαυδοηα 
[6 γκαπάρθη ἀ685 ἢ 6] Π|ᾳ6η Ἴ᾽ Θχίθβ 468 ΑἸΐαπ υπὰ Νϑαθη Τ 6 βἴδ- 
Ιηθηΐθ85, [6118 συ θο ί86 ἢ}, [Π61}8 16 θ᾽ Ί ΒΟ, {8}6118 ἴπ Ὀαίάθῃ 
ΡΥΔΟΉΘη ΖΌΡΊΘΙΟἢ νοῦ. Εἶπο Βοίγ ΒΘ Β 9 ΖΔ}! ἀθυβθίβϑῃ 86- 
ἰδὴρ; 68 ἀθῆη Ηθγδαβσ ΟΣ δυΐ βϑίηθῃ οὐ θῃ δ ΒΟ θη Εθίβοι Ζὰ 
Θηίάθοκρη, σψϑητγοηὰ 8116 δυο νΟΣΒΘΓ ΠΟΘ σ8η2Ζ ἀηροηυίΐζΖί 
δον Θ 860 ΟΟὝΘΣ ΠῸΣ τιδρ οἰ δὲ ἐν ἄθῃ ΓΟχ Κα ἰβοῆθη ΖνθοΚ νοῖ- 
ΠΘἤ θη σψογάθῃ σᾶσθη. 216 τυοκαυδδίαϊ πηρ ἰδῇ ἄδθη Οὐ ρηδ- 
6η τηδρ]ο δ ἘΠΕΘΡΒΕΣΙ ΜΟΤάΘη, ὈΟΒΟΠαΘΥΒ ἴῃ ΘΓ 8βοὶΐ 180 οσ- 
βομδἰπθπάθη Νονα ὈοΙ]θοίίο ἄορ Μοα. δον. ἰπϑά. 

Οοᾶθχ ἘΡΒΓδθιηΐ ΚΑἸυΥΣΙ ΥΘΒΟΣῚΡΌΠΒ εἶνο ΕἸαρπιθηΐα αὐτί Βα 86 
Τοβίδηγοπί 6 οοάϊοθ ατγαθοο Ῥδγβίθηδὶ δ] θοσγίηο αὐἰητὶ αἱ 
νἀοίυΣ ροβὺ ΟἸὨγϊβίατη βαθοι]. Εσαϊ δίαπιϑ δαϊάϊ Ο. 1 Ἰβοῃθη- 
ἀοτῇ. 2 ἰοπιί. 1848, 1845. 21 ΤῊΪγν. (Εταρτηθηία Νουὶ Γ᾿ ϑβία- 
ὭΡηΣ 1848. 18 ΤῊΪτ. ΕὙἸαρταθπία ΥὙ οίοσιβ Ταοδίδιηθηϊ 1848. 

γ.) 
ἸΠοππτηθηΐδ ΒΔ 0 γ 1π06118, εἷνα Βοδ] αυΐϊαθ δπίϊαυΐββίπιδθ ἐθχίαβ 

Νονὶ Ταβίδιθηϊὶ αἴσαθοὶ ὁχ πόυθπὶ Ρ]018 τα} }] 6 δϑηπογατῃ οοαϊ- 
οἱθὰΒ ρΡ6Γ ΕΌγορϑπι αἰ βροσβὶϑθ. Εσαϊ δίαυο οαϊαϊὶ Ο.. “ΓΙ βοθη- 
αονῖ, 1840. 18 "ΔΙ ν. 

Οοᾶοχ ΕἸΣ ]οο-Απρτιδίδ 15 δἰνα Ετδρηιθηία Υ οἰονεῖ Τοϑίδ- 
τη θη 6 σοαΐϊοαθ ατστϑθοο ομμηΐατα αὐἱ ἴῃ Εαγορα βυαροιβυηΐ ἔδ- 
οἷα δηςαυδβίπιο. [ἢ ογἱθηΐθ ἀθίθχιξ, ἴῃ ραύγίϑηι δἰΐυ], δὰ 
τηοάππι οοὐϊοὶβ οαἰατ Ο.. Τ ̓ΙΒομβοηάοτέ. 1846. 82 ΤΙγ. (Απΐ- 
αυϑτῖβοι οἱ ΚΒ]ον 1οἰχί 16 ΤὮ]γ.) 

ἘνδηρΘ] τη ῬΔ] ΔΌΣ Π.Π 1πθαΣΓΌ1 εἰν Εδ]᾽αυἷδθ ἑοχίαβ ουϑῃ- 
δα ]ϊογαπη 1,8 {1πὶ δηΐθ ΗΙΘΓΟΏγΙαῦΙα νϑιβὶ 6χσ οοάΐοθ Ῥβ δίηο 
ῬΌΓΡΤΘΟ αὐδτί! γ6] αὐἱῃίξ ροβὲ ΟἸτϊβίατη βᾶθοὰ]. Νῃο 
Ρτϊσῃ θχαϊ αἴαπο οαϊαὶ Ο. ᾿ΓΙδομβοπαοσέ. 1847. 18 ΤΉ]Γ. 

σοᾶοχ Αὐηταῦ ηΠ8 εἶν Νον. Τ᾽ ϑϑί. 1,6 ὐἴη6 ἱπογρσθίθ ΗἸ ΘΓΟΏγΩΟ. 
Ἐχ οο] Ὀουυπιο οοαϊοο Αταϊδίϊπο οτμπΐυτη οὗ δηθαυ1}881Π10 οἵ 
ρῬτδϑϑίδι ἰδδίιηο πῆς ῥυϊσηασα οαϊαϊῦ Ὁ. ΤΙΒοβοπάοσγέ. 1850. 
(6 ΤΊῊΏ]ν.) ΕαΙ1ο τοροίϊία 1854. 4 ΤῊΪΓ. 

Οοᾶοχ ΟἸΔΥου Ομ δ 8 βἰνα Ερ᾽βίυ]δθ Ῥϑὰ}} οπιηθβ ατϑθοδ δ 
Γαϊϊηθ ὃχ δοάϊοθ δυβίθηβὶ δ θθοσυΐίπιο ποπλΐηθ ΟἸΔγοΙΟΏ- 
ἰδηὶ ρῬ]ουαηααθ αἰοῖο. Ναπο ρῥτυΐηαπι οαἀϊάϊ Ο. Το βοηάοτγξ. 
1852, 24 ΤΉ]τ. 

ἈΑπθοᾶοῖΐβ ΒΔογὰ θΓ ὈΓΟΐδ πᾶ ὁχ οτἱθηίΐθ οἱ οοοϊἀϑηΐα δ)]δΐδ, ϑῖνθ 
Νοίἴ8 σοάϊοατῃ ατδθοογαπι, Ασυδὶ οοτάμ, Αἰ γτϊδοοτγαπι, ΟΟρίϊ- 
σούαμῃ, ΠοΟτγδί όσα, οἰ ιορί σοσατῃ, ᾿,δἴποτγαπι, συ ὁχ- 
ΘΟΥΡ 8 πηι} 018 τηαχῖπιϑι ρᾶγτίθηι αὐγαθοΐβ οἱ 80 βοσιρἑυγαγατη 
ΔΗ Ια 188 ΔΥΌ τη ΒΡ ΘΟ Ιθυ8. Εα. Αθη. ΕἾ. Οο. ΤΙθομοηαοτέ, 
1855, 8 ΤΉΙν. 



“ες 

ἹΜοπυπιοπία ΒΒΟΧΆ 1Ἰπηθαἀϊΐα. Νονα Οοἰ] 6 οέϊο. ΟΙ]]. Υ᾽ οἱ Αρ- 
οηαϊχ. 

᾿ γο].1: Ετγταρπιοπία ΒΟΥ ρΡ8]1ΠἸΡ 5658 Βῖνα ΕΑ ΘΗ 
οὰπὶ Νονὶ αι ' οἴοτβ 1 δβίδιπθητ οχσ αὐϊηαιιθ 6066. (τγ 8605 
ΡΆ] Ἰρ86 8.15 ΔΓ 015811ὴ18 Ὠα ρ οι η6 ᾽ὰ οὐδ 6 γΓορογί18. Δε- 
αἰΐα βυπί ἵταριηθηῖα ῥβα] ππογὰπιὶ ραρυγδοθϑ δὲ ἔγα ριποηΐα Θνδ}- 
οἸ δίατιογαπι μ᾿} ρ868ἴ8, ἰΐσιη Γγαρηπιθηζαιη ΘΟ. 1618 Ετσ.-υσ. 

Ναησ. ῥυϊπλη ογαϊξ ἀΐψαθ βδαϊαϊὶ ὦ. Τ᾿, 18δὅ. 10 ΤΉ]τ. 
οὶ. 1: Εσαριαθηΐα οὐϑηρ ἢ! Τὰ 8 6 Οὐ ΠΙΡτὶ σ6- 

ὨσδθὶΒ 6χ ἰγιθὰβ ὁοαά. (ἀγδθοὶδ Υ. ΥἹ. ΥΠΠ.. δαθοα]1, ὑ10 ῥΡᾶ- 
᾿πηρβοϑῖο δχ ὐἰργὰ ἰὼ Μαβθαμ Βυιδηϊσαι διἰνθοῖο, δ]ἴθιο 
οΟ] θογγίπηο Οοἰϊοιμίδιο οχ Πδιημπιῖὶβ ουθρίο, ἰθγίϊο δχ ογὶ θη 
πυρουσίιηα Οχοηΐαιῃ ροτὶαίο. Αααϊία βαμΐ οὐ Ν. δὲ Ψ', Τ', ἔγαρ- 
τηθηΐϑ, Β1Π}}}18 ὨῸΡΘΓΓΙΙΔΘ 1) σΟἀϊοα πὶ Β6Χχ δια ΒΒ: στ 16}}- 
118 ᾿ανθαΐα. Ναμα ῥγϊμῦτα οἷο. 1851. 16 Τ α]γ. 

Ι͂ῃ ἄθη ἡϑδοξδῖθι δυο οὐβοδοῖπθῃ: 

Υο].111: Εσχαρι θεῖα Οτὶρϑθηΐδηδο Ο οἴαύίθ πο] 64]- 
ΓΙΟῺ 18 σὺπὶ ἔγδριη θη 8 Θν δ ρ ]οσαα τα θοὶβ ΡΔ] τὰ Ρ565115 
6Χχ οοάϊοθ μυράιϊιμο - Βαΐανο αὐϑείϊ ν6] αὐἰητὶ, απ 6] ον Ὀγ ἴδιο 
αυΐϊῃ!, ὅϑη ρα! θη 81 οοἴδνὶ ἔδθσθ β860600]}. 

ΝΟ] ΙΥ: Ῥβαϊ ογίατῃ Τ᾽ ΌΤΙ 6 ἢ 86 ΡΌΓΤΡ ΟΥ̓ Θὰ πὶ 5ἰνα ἔγαρ- 
τηθηΐβ ρ58] 6 1711} οὐτῃ Νονὶ] Υ οἰδθσγίβαι!θ βίϑιη θη Ἱ ΠΥ 18. ΘΧ 
οοὐϊοθ ἐπαμ Τυγοθηβὶ ρυσρογθο ἀγροηΐοῖβ ϑυγ 8646 Βουϊρίο 
᾿ἴο τ ῖ8, ΒΆ66}}} ἔδσα Βϑρ πη. 

νο!. ἡ: Βο!αυαΐϊδὸ αὐτίαδαιι6 ἐοχία8 Βδοσὶ δχ οοαϊοὶ- 
08 ΟὙΆΘΟΙΒ 80χ αὐ τα διϑεί τις, Ὑτήδουοπὐμῆὶ Οδῃοϑὶβ ρυγρυ- 
τ6ο, απ6]  ογγίδμο δνδηρϑιϊογαηι αιδύξιοτ ρ8]1πιρβοβίο, Εχοαὶ 
ον] τοῖ Νυαιπμογογταπηαιθ δγγανδη ΡΆΓΙΒΙ 681], απ 6] ἔ γὈγ ἴδιο 
ΟΒτγγυβοβίοηιὶ, [μη ϑηϑὶ σόσγαμα Τυαἀϊσυτ οἱ Ε 1} (ἰ 6ι16515- 
400 [2]10816}8]. 

ἈΡΡΘπαϊχ. Οοάοχ 1δυάϊϑηυβ δοίααπιὶ Δροδίοϊοσαστη ατᾶρθοο οἱ 
Θίϊ) 6 Βῖγ δοίι8 δροβίοϊοσιτη οχ σοάϊοθ βΆ6οα ἡ ἔοσο βδοχιὶ 

ἄγταθοο οἱ [,μαἴϊηο οἰ πα αἀΐδηο ἴδτὴ Βοαϊοίϑιο ϑοσαγϑίιιβ 
Τποα δάσο 1710. οσαϊῦ αἴαᾳαο δαϊαϊ (Ο, Τ᾿. 

γοίῃβ Τοβίδμηθηΐα) αὙ8Θ00 ἰυχία ΤΧΧ ἸπΓΟΘΥΡΙΘῖθα. Τοχ- 
ἴὰπὶ ας δηλ οιηϑηθτι Θιλθπαδίϊιβ οαϊαϊῦ, ἀνρατηθηΐα οἱ 
Ἰοσοβ ΝοΟΥῚ Τ᾽ οβίϑιμθητὶ ρϑΓΆ]]6 108 ποίαν, ΟΠ ᾿Θοίϊου θ 
νατιθίεΐθτη οοαϊοαϊῃ νϑίιιβ 158 Πόσα τη ΑΙΟΧϑπ στ ηἱ, ΕΡ γα θη 
τὶ, ΕΠ] οτοο- Αἀρυδίϑηϊ Βα ἱαηχὶΐ, ργοϊθροιηθηθ δ 6ρ01]6- 
δοπιθιῖβ Ἰμδέγαχι ἄ ΤΙβομοπάοσε, 2. τοι]. Ἑαιο δἰΐδγα ὁοΥ- 
ΤΟΟΙΙΟΥ οὗ δυοίλον. 180. 4 ΤΙ. 

ἘνδῈρ 6118 ΔΡΟΟΥΥΡμα. ΑΔΒ ΙΕ8. Ὀ]ανῖπιῖβ οοαᾶ. Οτϑοςοῖβ οὐ 
1, Δ Ό}18. ἸΠΆΧΙΠηΔΙη ΡδΥΐΘ πὶ ἤὰπῸ ΓΙ τη ΘΟΙ 5.118 δία πο α]- 
ἴοσγαπι ΘΟΡ]8 ᾿πδὶ ρηθα8 6. Ο. ΤΊΒοΒβαπάοτῇ, 1858. ὃς. Ἴ]ν. 

Ἀοΐδ ΔΡοΒ[ΟΙΟΥΌΣΩ ΔΡΟΟΙΥΡΙα. ἘΕχ ἰγὶχἰπία οοἀὰ. αταθοὶβ νοὶ 
παλιὸ Ῥγϊπλιπὶ ΘΥι ν6] βοουσμαυμῃ δίααθ διμπθη δία δα αἱ 
Ο. ΤΙιβομβοπαογῇ. 1851]. 25). “ΙΓ. 

ΤΠ) τη δο δὲ ουβοῃβοίηΐ ἴπ ΑΠΒΟ 88 Πίοσγϑι: 

ἈΡΟΟΔΙΥΡΒΘΒ ΔΡΟΟΣΥΡΆΔΘ ΙΓ Δ0]1, ΤΟ Πϑιηἷ8, Μοβὶ8, Εβάνεθ Αο- 
61 Μαγῖαθ χοίμησις. Ἐπ οαἀ. ΟἼδοοὶβ πηᾶσιπηᾶιη ᾿ᾶτγίσθῃι 
πη 6 ται 64, (. Τὶ 

25] τ 
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